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SANT MARTIRIÀ:
LA PERSISTÈNCIA DE LA TRADICIÓ AUTÒCTONA
propers i llunyans, de compartir amb els més petits de la família les arrels dels costums
familiars i, avui més que mai, per reivindicar la importància d’apreciar allò que les nostres terres ens ofereixen.
Com cada any, en aquesta 32a edició la Fira de Sant Martirià també aglutina diferents mostres, concursos i fires que, en conjunt, escenifiquen i donen vida a aquelles professions,
oficis i destreses que expliquen què i qui som. Així doncs, especialment durant els dies de
la Fira de Sant Martirià, Banyoles convida a qui es passegi pels diferents escenaris de la
ciutat, a delectar-se a la fira de dibuix i pintura, a conèixer els productes actuals a la fira
multisectorial Firestany, a recordar les possibilitats de la creació a la fira d’artesania, a viure
les emocions dels concursos de carrusels o a descobrir les races autòctones.

La 32a edició de la Fira de Sant Martirià arriba enmig d’un context econòmic que recorda
la importància de recuperar el valor intrínsec dels recursos naturals, agrícoles i culturals
lligats a la història i que han modelat les tradicions que avui dia donen identitat als
nostres pobles.
La Fira de Sant Martirià va començar més de vuit segles ençà, coincidint amb el temps
de la sembra. Amb el pas dels anys, s’han continuat cultivant les llavors dels nous temps
i s’han recollit els fruits del treball i la feina ben feta. El bagatge de la Fira l’ha consolidat
com un referent a la zona, una trobada anual imprescindible. Avui dia és el maridatge
perfecte entre la tradició i els nous temps, l’esforç i el gaudi, la natura i la innovació, la
fugacitat dels dies i la perennitat del coneixement.
Les fires i mercats, presents arreu de Catalunya, han servit sempre d’intercanvi comercial però han significat molt més que això. Són un motiu per retrobar-se amb els veïns
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Històricament, el fet que una ciutat pogués disposar d’una fira era un reconeixement a
la seva importància territorial. Avui, la Fira de Sant Martirià té reconeguda la seva importància pel nombre de participants i visitants que any rere any aplega. Enguany, doncs,
la Fira de Sant Martirià us ofereix l’oportunitat de convertir la tradició en actualitat i de
recuperar allò que un dia els nostres avantpassats ja van aprendre.
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L’ARC DE CAN PUIG

la nostra aventura...

RESIDÈNCIA CANINA I EQÜESTRE

Aventures a cavall
A 5 minuts a peu de la Fira

Mas El Puig

17850 Sant Ferriol (a 6 km de Besalú)
Tel. 620 30 20 81 - 669 94 61 21
xavier@arcdecanpuig.com
www.arcdecanpuig.com

Mas Regalat - Besalú
S E R V E I C A R R O - TA X I A B E S A L Ú
Tel.: 619 65 20 66
www.aventuresacavall.com

Pere J. Coma Costa
VETERINARI

CA L’ORIOL
17833 FONTCOBERTA
Tel. 972 576 076 · Mòbil 659 798 140

Cavalls de Terraprim

Classes d’equitació clàssica,
pupil·latge, pàdocs, boxs
i camps

Xavier Calderó
FERRADOR

620 86 55 62

Pg. de la Generalitat, 19
17820 BANYOLES - 972 58 11 03

Parets d’Empordà
972 56 06 59 ó 633 337 468
www.terraprim.com
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LA TERRA I L’ART ES DONEN
CITA A LA FIRA DE SANT
MARTIRIÀ
A finals de novembre, aquest any els dies 19, 20 i 21, quan la tardor fa evident la bellesa i la duresa de la vida al camp, Banyoles, ciutat de tradició comercial, celebra cada
any la Fira de Sant Martirià, tot presentant-nos les cares desconegudes de qui cultiva
el camp i ensinistra els cavalls, mostrant-nos l’art i l’artesania fent-nos retornar, per
uns dies, a un passat, l’edat mitjana, que va fer de Banyoles una ciutat pròspera. De
la mateixa manera, enguany, comerciants de Catalunya oferiran els seus productes.
A prop de les aigües de l’estany, les que varen impulsar els molins al segle XII, es
reuniran, com cada any des de 1977, agricultors, ramaders, artistes, artesans i empresaris. D’aquesta manera, conviuran per un temps el passat i el present de la ciutat.
Amb una mostra de races autòctones de Catalunya, s’inaugurarà la Fira el dia 19; així
mateix el Certamen Comercial Multisectorial Firestany reunirà al pavelló de la Draga
diverses empreses de Banyoles, recordant-nos l’evolució de la ciutat.
Els dies 20 i 21 tindran lloc diferents activitats, amb les quals els cavalls i l’artesania,
entre l’ocre de les fulles i la verdor de la gespa, ompliran el Parc de la Draga. Mentre
amb la Fira del Dibuix, 37 artistes posaran més color al paisatge amb els seus quadres
i dibuixos.

c. de la Llibertat, 137 - 17820 Banyoles
Tel. 972 57 49 02 - banyoles@base.net

Cada any milers de persones gaudeixen a Banyoles d’aquests dies que reafirmen a
l’home amb la terra i l’art, impuls de la vida, passejant entre dos temps que es tornen
a trobar.
Elena Estepa Estrella

Fira Sant
Martirià

06 L’Entrevista

de

Entrevista al senyor Miquel Noguer, alcalde de Banyoles, i a la senyora Joana Vilà, regidora de Turisme i Promoció
Econòmica de l’Ajuntament de Banyoles

“La ciutat creix en prestigi i reconeixement
arreu dels Països Catalans”
tenen una importància cabdal. Per això pensem que, efectivament, la inclusió d’aquesta nova dimensió ha contribuït a
diversificar més la Fira, atorgant-li molt més valor.
La Fira aglutina un públic nombrós i heterogeni: atrau
gent de totes les edats i de diversos àmbits. Com
s’aconsegueix això?

Ja és la 32a edició de la Fira, i s’hi arriba amb el precedent de l’any passat, quan van passar-hi 30.000 persones (35.000 persones aproximadament) Quin és el
secret de l’èxit?
Creiem que no hi ha estrictament un secret de l’èxit, sinó
diversos que, en conjunt, fan que la Fira de Sant Martirià
sigui una de les cites més destacades i esperades de l’any a
Banyoles i per extensió de la nostra comarca.
D’entrada, una raó de l’èxit és que, malgrat introduir novetats i modificacions periòdiques, hem procurat i procurem
que la Fira de Sant Martirià no perdi mai la seva autenticitat, que millori i es modernitzi, però que no perdi el seu
origen històric i tradicional.
Però, de fet, un altre motiu de l’èxit és la seva diversitat:
es tracta d’una fira que combina la vessant més tradicional vinculada al món animal i, particularment, del cavall,
amb una vessant més comercial representada pel Firestany
i alhora amb una potenciació de l’artesania i l’art amb els
mercats.
I una darrera clau de l’èxit, i molt important, és la gent: la
que forma part de l’Associació Fira de Sant Martirià que
treballa durant molts mesos per fer que aquesta cita sigui
cada any una realitat, els artesans, col·laboradors i empreses que hi participen d’alguna forma o altra i, per descomptat, el públic assistent.
L’origen de la Fira es remunta al segle XIV. És important
no oblidar la història a l’hora de renovar la cita?
Certament, és molt important tenir sempre present l’origen
històric de la Fira i el context històric i social en què va néixer. És evident que avui dia la ciutat ha canviat molt i la Fira
també ha de fer-ho per adaptar-se als nous temps, però
volem treballar perquè sempre tingui clar aquest referent
tradicional: si en un primer moment era un punt de trobada
per a la compra i venda de bestiar, avui és l’excusa perfecta
per a ensenyar la fauna i flora autòctons i reivindicar-ne el
seu coneixement i respecte. La Fira de Sant Martirià és part
constitutiva de la història de Banyoles.
La Fira és pionera en la promoció de races autòctones
dels Països Catalans. Aquesta aposta ha estat un encert vital per convertir la cita en referent a la demarcació de Girona i a tot el país?
Sens dubte que es tracta d’un clar element diferenciador,
de prestigi, que fomenta el coneixement i el respecte per
les races autòctones i, sobretot, en fa palesa la seva importància. El marc de la Fira de Sant Martirià és idoni per
comunicar tot això en tractar-se d’una fira on els animals

Com hem dit, la Fira de Sant Martirià té diverses dimensions,
el que fa que pugui ser atractiva per perfils molt diferents
de públics. A més, es procura en cada edició que totes les
activitats siguin accessibles a la població en general, sense
continguts massa específics o pensats per a persones amb
interessos concrets.
La mostra de races autòctones, l’exposició de bestiar rossam, els concursos morfològics i les exhibicions de horseball són les activitats més properes a una arrel tradicional
vinculada als orígens ramaders i agrícoles de la ciutat, i per
extensió de la nostra comarca i genera interès en un públic
més o menys especialitzat en aquest àmbit però també tenen una gran acollida entre el públic familiar, sobretot entre
els més joves.
Les fires d’artesania, dibuix i pintura creen un caliu d’activitat i també tenen una gran capacitat d’atracció d’assistents
de totes les edats i interessos. Al seu torn, el Firestany proporciona la vessant més comercial donant la possibilitat a
botiguers i empresaris de la demarcació de promoure les
seves activitats, productes i serveis en un espai únic al qual
assisteix també un perfil molt extens de persones.
És el conjunt d’activitats complet el que configura una proposta atractiva per a tots els públics, des dels més menuts
fins a la gent gran. Una vegada arribats a la Fira tothom
pot planificar la seva visita privilegiant aquelles activitats o
propostes que més li agradin. És important que hi hagi varietat d’activitats si volem que ens visitin varietat de públics i
seguir mantenint una presència social important.
Què guanya Banyoles amb la cita?
La ciutat de Banyoles guanya molt amb la cita, i no només
a nivell econòmic, que és el que es pot llegir d’entrada.
Evidentment, es tracta d’una fira amb una important part
comercial dins i fora del Pavelló de la Draga. El cas del Firestany, però, considerem que té un interès més enllà de
l’econòmic: es tracta de potenciar el comerç local i aportar
una finestra de presentació en una cita molt concorreguda
que pot tenir el seu benefici general per a la ciutat i particular per al comerciant més enllà del cap de setmana que
dura la Fira.
Però la ciutat també guanya en presència als mitjans, creix
en prestigi i reconeixement arreu dels Països Catalans
(un prestigi que, afortunadament, creix a cada edició) i té
l’oportunitat de reivindicar les seves potencialitats no només com a capital de comarca on s’organitza una fira, sinó
com a ciutat dinàmica i activa.
La ciutat guanya també a nivell turístic, ja que la fira atrau
públics de Catalunya i fins i tot de fora que fan estada a
Banyoles i a la nostra comarca. Aquesta és una excusa perfecta per tal de promocionar i donar a conèixer a més, el
patrimoni natural, paisatgístic, cultural, arquitectònic i esportiu de la ciutat.
Però també voldria recordar que Banyoles no només guanya amb la Fira de Sant Martirià de manera aïllada. Aquesta
cita, una de les més importants de l’any, s’acompanya de
tot un conjunt de fires, celebracions, mostres i activitats

que tenen lloc al llarg de l’any i que fan atractiva la visita a
la ciutat de manera periòdica. Tot aquest conjunt d’activitats, amb la Fira de Sant Martirià inclosa, consoliden Banyoles i la converteixen en una ciutat positiva i activa.
El Firestany representa el vessant més empresarial de
la cita. S’hi notarà la crisi?
És inevitable que es noti d’alguna manera la crisi en un certamen comercial i empresarial com el Firestany. Tot i això,
el problema de la crisi aplicat a aquest tipus d’activitats té
també una lectura positiva: és en moments de crisi quan les
empreses i l’administració hem de procurar reinventar-nos
i afrontar la situació percebent-la no només com un problema sinó, sobretot, com un repte. El Firestany té molts punts
d’atractivitat que poden atraure múltiples sectors econòmics i hagin notat més o menys la crisi no deixa de ser una
bona oportunitat de promoció comercial i una finestra de
difusió molt important, sobretot si tenim en compte que per
la Fira hi passa cada vegada més gent i se sobrepassa el
llindar dels 30.000 visitants.
Cap a on va la Fira. Quins són les línies de treball que
volen potenciar a curt i mig termini?
Considerant que una de les nostres principals línies de treball a propòsit de la Fira rau en la combinació de la tradició
i la modernitat, un dels principals esforços de l’organització
és la de tractar de mantenir aquesta doble dimensió i potenciar-la en la mesura del possible en cada edició. A curt i
mitjà termini és un objectiu mantenir l’esperit de fira agrària
que va començar essent fa més de 100 anys i, alhora, aportar elements innovadors que satisfacin les expectatives de
la societat actual.
Això no sempre és fàcil, però volem concentrar els esforços en provar de superar-ho i renovar-ho cada any. A curt
termini també tenim per objectiu seguir consolidant totes
les activitats, potenciar-les a nivell individual i crear una
programació complerta i atractiva. La Fira va o anirà cap on
la societat, les persones que hi assisteixen i, per extensió,
la ciutat, valorin més i millor i, per això, sempre procurem
copsar les opinions des de diferents vessants, per provar de
millorar i fer una fira cada cop més adequada a les preferències i voluntat dels seus protagonistes: la gent.
Destaquin un acte o situació de l’any passat que recordin especialment?
Un dels moments que recordem de l’any passat no és cap
acte concret o activitat. Totes elles tenen les seves qualitats
i particularitats. Però sí que m’agradaria destacar un moment, una imatge que recordo: el diumenge al migdia, que
va ser el moment de màxima afluència de públic, recordo
pujar a dalt de les escales del pavelló, on hi ha una vista
panoràmica de part dels voltants de la Draga, i veure tanta i
tanta gent participant de la Fira i les seves activitats. Va ser
un instant emocionant, una imatge que demostrava l’èxit,
un any més, de la nostra Fira de Sant Martirià!

La Fira de Sant Martirià de Banyoles arriba,
un any més, carregada de propostes interessants i ineludibles. Et convidem a viure-les.
Segur que ens hi veiem!
BONA FIRA A TOTHOM!

Tel. 972 47 77 20 - www.piscinesmondepra.com

L’Article 09
L’ÚS DE L’ASE CATALÀ PEL
MANTENIMENT D’ESPAIS OBERTS
I CONTROL DEL SOTABOSC A LES
GAVARRES
PREVENCIÓ D’INCENDIS A LES GAVARRES: LA PASTURA ÉS LA SOLUCIÓ?
La prevenció d’incendis forestals a
les Gavarres ha estat des de sempre
una de les prioritats del Consorci de
les Gavarres, essent els incendis la
major vulnerabilitat per a la conservació dels valors naturals i forestals
del massís.
Dins del marc del conveni de col·
laboració existent entre l’Obra Social ”la Caixa”, la Diputació de Girona
i el Consorci de les Gavarres, ha
estat possible l’execució d’un bon
nombre d’actuacions de millora del
patrimoni natural i de prevenció
La presència del ramat dins el bosc contribueix al manteniment de
la rebrollada pel propi consum i per efecte del trepig. No cal destad’incendis al massís de les Gavarres.
car danys a les espècies arbrades com suros, alzina, pins o arboç.
Els treballs s’han executat en les
anualitats compreses del 2007 al 2010 finalitzant amb la construcció d’una franja de desacceleració d’incendis forestals situada al sector culminar del massís, entre el Puig d’Arques, el coll
del Matxo Mort i el puig Gros (unes 70 hectàrees) essent aquest enclavament alhora un punt
estratègic per a l’extinció d’incendis, i de gran valor natural i paisatgístic.
El projecte compte amb la participació de la Fundació Ramon Noguera, que vetlla per la integració social i laboral de persones amb discapacitats intel·lectuals, ocupant una brigada a
temps complert al llarg de sis mesos.
El Consorci de les Gavarres aposta fermament per l’aplicació d’un model silvopastoral (pastura del
bosc amb ramats) com a eina molt útil per a la prevenció d’incendis, alhora que contribueix positivament en el manteniment de la diversitat d’ambients, alguns de gran interès de conservació.

PROVA PILOT DE PASTURA AMB ASE CATALÀ

seguroshipicos.com
c. Muntaner 467, entl - 08021 BARCELONA - Tel. 93 414 39 39 - Fax 93 414 65 53
ariet@seguroshipicos.com

www.seguroshipicos.com
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Quan parlem de pastura del sotabosc ràpidament ens imaginem un ramat de cabres o ovelles; ara bé existeixen altres espècies com l’ase o la vaca de l’albera amb bones aptituds per
brostejar espècies arbustives del sotabosc mediterrani. L’experiència té com a objectiu valorar
i realçar les oportunitats de gestionar el sotabosc en espais estratègics per a la prevenció d’incendis forestals.
El ràpid creixement del sotabosc constituït generalment per una gran representació d’espècies
rebrotadores, obliga a fer-ne un manteniment al cap de 4 o 5 anys, tradicionalment mitjançant
maquinària. Per contra, la pastura es postula com el mètode més econòmic i sostenible ambientalment i alhora, permetria mantenir per un mateix esforç econòmic les infraestructures en
bon estat al llarg del temps.
L’Ase Català és una raça en estat de recuperació que fins fa pocs anys ha estat en clar risc de
desaparició; actualment es compta amb uns 600 caps dels quals molts són mares joves. Està
molt adaptat a pasturar dins el bosc on consumeix plantes com ara l’arítjol, romegueres, bruc,
i plantes de fulla prim a...
En aquesta línia, s’ha realitzat una prova pilot entre el puig d’Arques i el coll del Matxo Mort
amb un ramat integrat per quinze rucs de raça catalana. Aquest ramat s’ha anat desplaçant per
petits recintes, on consumeix bona part de la rebrollada del sotabosc (arítjol, bruc, romegueres,
heura) efectuant així un manteniment d’àrees prèviament desbrossades. S’ha constatat que els
rucs no han consumit la rebrollada d’arboç, espècie molt abundant en els alzinars i suredes,
raó per la qual es fa evident l’interès d’alternar en un mateix espai ramats d’espècies diverses
(cabrum, oví, boví) que puguin aprofitar la diversitat de vegetació existent al sotabosc.
El mateix ramat s’ha traslladat al llarg dels mesos d’estiu a diverses unitats agrícoles i espais
oberts on manté l’herba arranada. És en aquesta línia que es veuen grans oportunitats per a la
gestió de diverses zones segures, espais considerats en el Pla de Prevenció d’Incendis de les
Gavarres com a àrees lliures de combustible prioritàries per als bombers en situar-se en punts
estratègics on reforcen la seguretat d’altres infraestructures com a tallafocs.
La col·laboració iniciada entre l’AFRAC (Associació per al Foment de la Raça Asinina Catalana)
i el Consorci de les Gavarres ha fet possible la cessió temporal d’aquest ramat per realitzar
l’experiència.
L’experiència ha permès posar en valor les aptituds de l’ase català en la gestió i manteniment
del bosc, essent una raça molt adaptada i soferta que pot consumir un gran ventall d’espècies
vegetals, alhora que s’adapta a la pastura a l’interior del bosc i admet zones amb fortes pendents i/o amb restes de fusta escampades pel terreny.
Enric Bisbe i Company

SEGUROS DE VIDA Y/O RESP. CIVIL PARA CABALLOS

Fira Sant
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10 Programa d’actes 2010
DIVENDRES 19 DE NOVEMBRE
SECTOR 2
De 10 del matí a 6 de la tarda
RACES AUTÒCTONES. Mostra de les diferents races.
Adreçada a visites d’escoles amb reserva prèvia
SECTOR 3

FIRA MULTISECTORIAL- FIRESTANY
A les 8 del vespre:

INAUGURACIÓ DE LA FIRA SANT MARTIRIÀ 2010

DISSABTE 20 DE NOVEMBRE
SECTOR 1
De 8 a 10 del matí:

CONCURS MORFOLÒGIC
Concentració del parc del bestiar rossam participant en
les categories de:
cavall de tir, híbrid i ase català
Les inscripcions al concurs es faran al Pavelló de la Draga. Cal dur la targeta sanitària equina (TSE) actualitzada
o passaport, la pòlissa d’assegurança i el certificat de
desinsectació (formulari pàgina web http://www.firasantmartiria.cat/) en el moment de fer la inscripció.
A 2/4 d’11 del matí:

INICI DELS CONCURSOS
PISTA CENTRAL

II COMPETICIÓ INTERNACIONAL DE WESTERN
CHALLENGER DE POLE BENDING I BARREL RACING
Inscripcions a partir de les 8 del matí.
PISTA 2
A partir de les 10 del matí:

EXHIBICIÓ D’ ALUMNES D’HÍPIQUES DE LA
COMARCA
De 4 a 5 de la tarda:

SUBHASTA D’ASES
Subhasta a càrrec de l’AFRAC.
SECTOR 2
De 10 del matí a 8 del vespre:
RACES AUTÒCTONES. Mostra de les diferents races

Activitats
A partir de les 11 del matí:
II Concurs Monogràfic Gallina Empordanesa.
A partir de les 11 del matí:
Concurs exposició coloms
A partir de la 1 del migdia:
Concurs monogràfic Oca Empordanesa

Conferències- col·loquis:
A càrrec de l’A.C.R.G.E. A les 12 del migdia:
La gallina Empordanesa: Estat actual, estàndard de la
raça i projecte de reintroducció
A las 5 de la tarda:
Els coloms: actualitat i associacions.
SECTOR 3
De 10 del matí a 2/4 de 9 del vespre:

FIRA MULTISECTORIAL- FIRESTANY
SECTOR 4
De 10 del matí a 2/4 de 9 del vespre:

MERCAT D’ARTESANIA

SECTOR 5
De 10 del matí a 2/4 de 9 del vespre:

FIRA DEL DIBUIX I LA PINTURA
AL BAR-RESTAURANT DE LA FIRA

Esmorzars i dinars amb productes de les nostres races
autòctones durant tot el dia.
A les 5 de la tarda:

Tast de CERVESES ARTESANES

de

- Joan Moret criador d’eugues del Ripollès
- Ramon Bach –ANCRI
- Aleix Perarnau de l’associació de Ramades del Ripollès
- Manel Marcè de Mas Marcè de Siurana
SECTOR 3
De 10 del matí a 2/4 de 9 del vespre:

FIRA MULTISECTORIAL – FIRESTANY
SECTOR 4

Amb cerveses de:
- “les Clandestines de Montferri”
- “la Companyia Cervesera del Montseny”
- “l’Atlètica de Banyoles”

De 10 del matí a 2/4 de 9 del vespre:

A partir de les 5 de la tarda:

De 10 del matí a 2/4 de 9 del vespre:

MÚSICA I BALLS TRADICIONALS CATALANS
amb el grup “Stukat de Bolet folkfusió” de la Garrotxa
AL CARRIL BICI, DAVANT EL CLUB
De 2/4 de 5 a 2/4 de 7 de la tarda:

CAMPIONAT D’ESTIRADA DE CORDA

DIUMENGE 21 DE NOVEMBRE
SECTOR 1

MERCAT D’ARTESANIA
SECTOR 5

FIRA DEL DIBUIX I LA PINTURA
SECTOR 6

De les 10 del matí a les 3 de la tarda:

EXHIBICIÓ DE BATRE I FER PALLER
AL BAR-RESTAURANT DE LA FIRA

Esmorzars i dinars amb productes de les nostres races autòctones durant tot el dia.

De 8 a 10 del matí:

CONCURS MORFOLÒGIC
Concentració al parc del bestiar rossam participant
a les categories de: cavall de concurs, cavall de Pura
Sang Àrab, cavall de Pura Raça Espanyola.
Les inscripcions al concurs es faran al Pavelló de la Draga. Cal
dur la targeta sanitària equina (TSE) actualitzada o passaport,
la pòlissa d’assegurança i el certificat de desinsectació
(formulari pàgina web http://www.firasantmartiria.cat/) en
el moment de fer la inscripció.
A 2/4 d’11 del matí:

INICI DELS CONCURSOS.
PISTA CENTRAL
De 10 del matí a 3 de la tarda:

- Demostració de carruatges.
- Demostració dels
guanyadors de Western
Challenger.
- Demostració de
horseball
- Reconeixement a
genets del Pla de
l’Estany que han guanyat
en les seves disciplines
en alguna competició
eqüestre.
- Espectacle eqüestre.
PISTA 2
A partir de les 10 del matí:

CONCURS DE CARRUSELS
SECTOR 2
De 10 del matí a 8 del vespre

RACES AUTÒCTONES

Mostra de les diferents races

Activitats
A les 12 del migdia. Al bar de
la Fira:

CONFERÈNCIE S-COL·
LOQUIS:
Raça–Tast: Com viure de
les races autòctones

Durant el dissabte 20 i el diumenge 21 de novembre la circulació de la carretera comarcal C150a
serà només en sentit únic, direcció a Olot. A més
s’habilitaran els vorals de la carretera comarcal i
determinats terrenys situats davant La Draga com
a estacionaments temporals per als visitants de la
Fira. L’horari per estacionar als vorals de la carretera comarcal C150a serà de 9 del matí a 8 del vespre.

Fira Sant
Martirià

Concurs Morfològic 11

de

GUANYADORS DEL CONCURS MORFOLÒGIC 2009
CLASSIFICACIÓ CONCURS
MORFOLÒGIC ASES DEL DISSABTE

CLASSIFICACIÓ CONCURS
MORFOLÒGIC CAVALLS DEL DIUMENGE

Cavall de Tir: poltra de fins a 3 anys
1r premi: Careta. Propietari: Joan Teixidor Roca
2n premi: Xula. Propietari: Joan Teixidor Roca
3r premi: desert

Cavall de Concurs: poltra de fins a 3 anys
1r, 2n i 3r Premi: deserts

Cavall de Tir: poltre de fins a 3 anys
1r premi: Charli. Propietari: Joan Teixidor Roca
2n premi: Keko. Propietari: Joan Teixidor Roca
3r premi: desert
Cavall de Tir: euga de més de 3 anys
1r Premi: Flor. Propietari: Joan Teixidor Roca
2n Premi: Nina. Propietari: Jaume Segura
3r Premi: Princesa. Propietari: Jaume Segura
Cavall de Tir: cavall de més de 3 anys
1r Premi: Tit. Propietari: Joan Teixidor Roca
2n i 3r Premi: deserts
Híbrid: mula
1r Premi: Morena. Propietari: Pere Julià Palomer
2n Premi: Úbeda. Propietari: Ramaderia Casas Rodríguez
3r Premi: Ginesta. Propietari: Joan Teixidor Roca
Híbrid: mul
1r, 2n i 3r premi deserts
Ase Català: pollina fins a 1 any
1r Premi: Olivia II. Propietari: Jaume Segura
2n Premi: Campera. Propietari: Antoni Muñoz Pou
3r Premi: Rodarana. Propietari: Pere Palmada Badia
Ase Català: pollí fins a 1 any
1r Premi: Serrallonga. Propietari: Eugassada Arnau
2n Premi: Rocky. Propietari: Solibú SL
3r Premi: Nil II. Propietari: Jaume Segura
Ase Català: pollina d’1 a 2 anys
1r Premi: Rubina. Propietari: Eugassada Arnau
2n Premi: Manyaga II. Propietari: Josep Capellas Segarra
3r Premi: Garrofa. Propietari: Josep Sola Montsant
Ase Català: pollí d’1 a 2 anys
1r Premi: Galan. Propietari: Francisco Aguilera Hernández
2n Premi: Manyac II. Propietari: Jaume Segura
3r Premi: Mestral. Propietari: Francisco Aguilera Hernández
Ase Català: pollina de 2 a 3 anys
1r Premi: Guitarra. Propietari: Eugassada Arnau
2n Premi: Jana. Propietari: Martí Vilaregut Codina
3r Premi: Neta. Propietari: Lluís Vila Coll
Ase Català: pollí de 2 a 3 anys
1r Premi: Pericus. Propietari: Miquel Ordis Pla
2n Premi: Nil. Propietari: Yeguada Can boada
3r Premi: Nofre. Propietari: Josep Sola Montsant
Ase Català: somera de més de 3 anys
1r Premi: Llima. Propietari: David Fernández Cañadell
2n Premi: Carmen. Propietari: Solibú SL
3r Premi: Olivia. Propietari: Jaume Segura
Ase Català: guarà de més de 3 anys
1r Premi: Romeo. Propietari: Jaume Segura
2n Premi: Noble. Propietari: Yeguada Can boada
3r Premi: Tot lletx. Propietari: Lluís Vila Coll
Ase Català: cobles
1r Premi: Cobles. Propietari: Eugassada Arnau
2n Premi: Cobles. Propietari: Josep Maria Fernández
3r Premi: Cobles. Propietari: Lluís Vila Coll

Cavall de Concurs: poltre de fins a 3 anys
1r Premi: Fandi. Propietari: Ildefonso Franco
2n i 3r Premi: deserts

DISSABTE 20 DE NOVEMBRE

Cavall de Concurs: euga de més de 3 anys
1r Premi: Barthus. Propietari: Mario Bastian
2n Premi: Taca. Propietari: Adrià José Trias
3r Premi: desert

1a secció de cavall de tir
- Poltra fins a 3 anys
- Poltre fins a 3 anys
- Euga de més de 3 anys
- Cavall de més de 3 anys

Cavall de concurs: cavall de més de 3 anys
1r Premi: Oeltsje. Propietari: Joan Riera Tarrés
2n Premi: Duc. Propietari: Eugassada Arnau
3r Premi: Lupi. Propietari: Jordi Sánchez Pérez

2a secció d’híbrid
- Mula
- Mul

Pura Sang Àrab: poltra de fins a 2 anys
1r, 2n i 3r premi: deserts
Pura Sang Àrab: poltre de fins a 2 anys
1r, 2n i 3r premi: deserts
Pura Sang Àrab: poltra de 2 a 4 anys
1r premi: Fer Estara. Propietari: Vidàrab
2n i 3r premi: deserts
Pura Sang Àrab: poltre de 2 a 4 anys
1r, 2n i 3r premi: deserts
Pura Sang Àrab: euga de més de 4 anys
1r Premi: Aregelada. Propietari: Eugassada Arnau
2n Premi: Deurada. Propietari: Jordi Sànchez Pérez
3r premi: desert
Pura Sang Àrab: cavall de més de 4 anys
1r Premi: Fer Nilo. Propietari: Vidàrab
2n premi: Xalió. Propietari: Ariadna Gràcia Gimeno
3r premi: Dalton. Propietari: Josep Miguel Sánchez Pérez
Pura Raça Espanyola: poltra de fins a 2 anys
1r Premi: Dana XVIII. Propietari: Yeguada Can Boada
2n i 3r premis: deserts
Pura Raça Espanyola: poltre de fins a 2 anys
1r Premi: Sangreial. Propietari: Yeguada Can Boada
2n Premi:Avigor. Propietària: Mónica Vicens
3r Premi: Danubi. Propietari: Yeguada Can Boada
Pura Raça Espanyola: poltra de 2 a 4 anys
1r Premi: Asia IX. Propietari: Mónica Vicens
2n Premi: Alfana V. Propietari: Yeguada Can Boada
3r Premi: Ala V. Propietari: Yeguada Can Boada
Pura Raça Espanyola: Poltre de 2 a 4 anys
1r Premi: Enlace MH. Propietari: Yeguada Omega
2n Premi: Fòrum. Propietari: Jordi Franch Bosch
3r Premi: Tor X. Propietari: Yeguada Castillo Vicens
Pura Raça Espanyola: euga de més de 4 anys
1r Premi: Protectora. Propietari: Yeguada Can Boada
2n Premi: Furia AM. Propietari: Àngel Magín Barnet
3r Premi: Fenicia Mac. Propietària: Mónica Vicens
Pura Raça Espanyola: cavall de més de 4 anys
1r Premi: Reten II. Propietari: Yeguada Can Boada
2n Premi: Iman XLIII. Propietari: Yeguada Can Boada
3r Premi: Violí. Propietari: Yeguada Can Boada

3a secció d’Ase Català
- Pollina fins a 1 any
- Pollí fins a 1 any
- Pollina d’1 a 2 anys
- Pollí d’1 a 2 anys
- Pollina de 2 a 3 anys
- Pollí de 2 a 3 anys
- Somera de més de 3 anys
- Guarà de més de 3 anys
- Cobles

DIUMENGE 21 DE NOVEMBRE
1a secció de cavall de concurs
- Poltra fins a 3 anys
- Poltre fins a 3 anys
- Euga de més de 3 anys
- Cavall de més de 3 anys
2a secció de cavall pura sang àrab
- Poltra fins a 2 anys
- Poltre fins a 2 anys
- Poltra de 2 a 4 anys
- Poltre de 2 a 4 anys
- Euga de més de 4 anys
- Cavall de més de 4 anys
3a secció de cavall pura raça espanyola
- Poltra fins a 2 anys
- Poltre fins a 2 anys
- Poltra de 2 a 4 anys
- Poltre de 2 a 4 anys
- Euga de més de 4 anys
- Cavall de més de 4 anys

L’Ajuntament de Banyoles
us desitja una bona
Fira de Sant Martirià

Activitats per conèixer l’entorn patrimonial i natural

Fira Sant
Martirià
de

Firestany 13
1– RÀDIO BANYOLES
2– AJUNTAMENT DE BANYOLES
3– ITP BANYOLES INFORMÀTICA
4– CONSELL COMARCAL DEL PLA DE L’ESTANY
5– LLOTJA DE CONTRACTACIÓ DE GIRONA
6– TV PLA DE L’ESTANY
7– AGROBACSA
8-9-10– ESPAI INTEGRAL DE PISCINES
11-12– LA CAIXA
13-14-15-16– CAMBRA DE COMERÇ DE GIRONA
17– DRUMAN CANALS I BAIXANTS
18– CENTRE DE JARDINERIA 9 JARDÍ
19– AGÈNCIA BECH BACH

ESPINARABIANS

VITRINES
20– DYTSA
21– ARMANTER COLL
22– LIDER-OU
23– NETQUIMIA
24– TORRAS
25– ARPUBA
26– COMERCIAL PORQUERES
27– PURIANI

Criadors de Cavalls pura raça àrab
AGUSTÍ TONIETTI
Mas del Planells, s/n - 17747 Espinavessa
Tel. 972 55 35 29 / 629 31 63 62
espinavessa@terra.es

28– MOTOS CAMPS
29– BIOSALUD SYSTEMS
30– AMD SOLUCIONS
31– DISSENY ART
32– AQUAZUL
33– MEDI SALUD
34– CAVES PORTEL FARRÚS
35– CREACIONS N.J.
36– CONFORT A CASA INTEGRAL
37– CONFORT DREAMS
38– D-TOT
39 – PLANETA RELOJ
40-41– TOP BICI
42– IES BRUGULAT
43– BUREAU VERITAS FORMACIÓ S.A.
44-45-46– ASS VEHICLES HISTÒRICS
47-48– OBRIMATIC
49-50-51– PRAT POLIESTER PISCINES OASIS

RUTES - CLASSES - CURSOS
Per totes les edats. DOMA, SALT, WESTERN...
des de la iniciació i fins a la competició

ESPAI EXTERIOR
52-53– GARATGE ROMANS PEUGEOT
54-55– CARRUATGES AGROBACSA
56-57-58– AUTOMÒBILS GUELL – AIXAM
59– PISCINES OASIS
60– PETROTANK GIRONINA DE CARBURANTS
61-62– GAS NATURAL

Camí de Martí, s/n · 17852 Serinyà (Girona)
Tels: 972 59 31 76 · 653 63 76 06
info@equinatur.com · www.equinatur.com

BOTIGA HÍPICA
COMPLEMENTS PER ANIMALS DOMÈSTICS
VENDA DE CARRUATGES PER A CAVALLS I PONIS
BIOLÒGICS
FARMACOLÒGICS

PUPIL·LATGES
CLASSES D’EQUITACIÓ
COMPRAVENDA
DOMA DE CAVALLS
ETC...
Màs Ranella, s/n - 17243 LLAMBILLES (Girona)

Tel. 687 800 778

972 24 27 93
Zona Mas Ribot, 3 - 17190 SALT (Girona)

FITOSANITARIS
NUTRICIÓ ANIMAL
LÍNIA ANIMAL DE COMPANYIA
MATERIAL DE RAMADER
INSECTICIDES I DESINFECTANTS
SERVEI A DOMICILI
c. Canal, 38 - 17820 BANYOLES
Tel. i Fax 972 570 316 - Mòbil 646 90 89 98

14 Races Autòctones

NOVA EMPENTA PER A LES NOSTRES RACES AUTÒCTONES
Tot fent un tomb per la Fira ens retrobarem amb la diversitat de les races autòctones
catalanes, no solament amb una interessant representació d’aquestes sinó també amb
la gent, les associacions, federacions, clubs i estaments oficials que vetllen i treballen
pel desenvolupament i continuïtat d’aquestes races.
La Fira segueix donant especial importància a la gallina Empordanesa, que juntament
amb l’associació de criadors de la raça de gallines Empordanesa ha agafat nova empenta i major difusió. Es durà a terme, durant aquests dies, el II concurs Monogràfic de
Gallina Empordanesa així com també el II concurs Monogràfic d’oca Empordanesa. La
Federació pel cavall pirinenc Català (FECAPI) continua donant a conèixer i programant
concursos per afermar la raça. La Federació catalana de la vaca bruna dels Pirineus (FEBRUPI) amb 20 anys de trajectòria constata que ha aconseguit implantar i consolidar
aquesta raça.

del gos d’Atura Català, del mastí dels Pirineus, del Ca Eivissenc, del colom de vol Català,
l’Associació de Criadors de gallina Penedesenca, Associació pel cavall de Tir Català...
Per tot això, la Fira de Sant Martirià, juntament amb l’Ajuntament de Banyoles i la Diputació de Girona, mitjançant la mostra, les conferències i els col·loquis, intenta ser
una plataforma a través de la qual persones i associacions que treballen per mantenir
aquestes races puguin fer-ne difusió i al mateix temps, tots plegats puguem adquirir,
gràcies al seu esforç, nous coneixements, alhora que gaudim de la riquesa del nostre
patrimoni.

Trobarem també altres associacions a qui la Fira agraeix la seva participació com: ANCRI per l’ovella Ripollesa, ACORA per l’ovella Aranesa, AFRAC per l’Ase Català, els clubs
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1- CAVALL PIRINENC CATALÀ

4- VACA BRUNA DEL PIRINEU

2- ASE CATALÀ

5- COLOM ULL DE MADUIXA

3- CABRA BLANCA DE RASQUERA

6- OCA EMPORDANESA

6

Conferències/col.loquis 15
DISSABTE 20 DE NOVEMBRE
A les 12h del migdia (A la Carpa de Races Autòctones)

La gallina Empordanesa:
Estat actual, standard de la raça i projecte de
reintroducció.

ALIMENTACIÓ I EXPLOTACIÓ
RAMADERA

A les 17h de la tarda (A la Carpa de Races Autòctones)

Els Coloms:
Actualitat i associacions.

Esteve Artigas i Pagès

DIUMENGE 21 DE NOVEMBRE
A les 12h del migdia (A l’espai del Bar de la Fira)

RAÇA-TAST
Com viure de les races autòctones (degustació de productes
autòctons)
- Joan Moret (Criador d’eugues del Ripollès)
- Ramon Bach (ANCRI)
- Aleix Perarnau (Associació Ramaders del Ripollès)
- Manel Marcè (Mas Marcè de Siurana)

VINE A
CORREDOR D’ASSEGURANCES
LLICENCIAT EN DRET

LES NOSTRES ASSEGURANCES
PORTEN INCLOSOS
ASSESSORAMENT JURÍDIC
I FINANCER

I TASTA ELS NOSTRES PRODUCTES AUTÒCTONS
- Bistec i entrecot de Vedella Bruna dels Pirineus
- Xurrasco, hamburguesa i pinxo Poltre Pirinenc Català

TOT EL QUE EL SEU CAVALL NECESSITA AMB ASSEGURANCES

- Formatge i iogurt d’Ovella Ripollesa

ELS NOSTRES AVANTATGES

I per beure autèntiques Cerveses artesanals
-

EXCURSIONES
RUTAS A CABALLO
PUPILAJE
DOMA NATURAL
CLASES DE EQUITACIÓN...

Ven a disfrutar de la naturaleza!
Facundo Prat
MAIÀ DE MONTCAL 17851 (GIRONA) - Km. 58 - Tel. 667 351 711

Si ets soci del CLUB NATACIÓ BANYOLES, contracta una assegurança d’ASSISTÈNCIA SANITÀRIA i gaudeix
de vals per comprar a les associacions de comerciants del BARRI VELL, la VILA OLÍMPICA i la FARGA.
Av. Països Catalans, 96, Entresol A · 17820 BANYOLES · Tel. 972 57 19 96 Fax 972 57 61 77
jordi@jordicorbalan.com www.jordicorbalan.com

Vine a tastar el plat de la comarca
‘’Ànec mut de Banyoles amb mel i castanyes‘’
Amb l’entrega d’aquest cupó gaudiràs d’un descompte
en el menú especial de Sant Martirià.

Preu: 15 euros
Passeig Darder, 10 - 17820 Banyoles - Tel. 972 58 28 25

Per a més informació: www.comerciantsbarrivell.com

