Per gaudir del món del cavall
i conèixer les races autòctones
dels Països Catalans
Parc de la Draga, BANYOLES
Revista editada per l’Associació Fira de Sant Martirià de Banyoles
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www.agrienergia.com

Comercialització d’energia elèctrica

Fabricació de farines panificables

comercial@agrienergia.com

farinera@agrienergia.com

Grup Agri-Energia
c/Girona, 155
17820 - Banyoles
972.58.00.58

Silenplus CADA VEZ MÁS CERCA
DE LA NATURALEZA

Espa evopool® Control system = mejor automatización
Espa evopool® Filtration Plus = mejor filtraje
Espa evopool® Backwash Plus = mejor contralavado
Espa evopool® App = mejor gestión
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Trobada entre
tradició i natura
El novembre a Banyoles és sinònim de la Fira de Sant Martirià. Enguany, la Fira
arriba a la seva trenta-sisena edició amb una salut de ferro malgrat els temps
que corren.
Per trobar els orígens de la Fira hem de recular fins a l’edat mitjana, quan tenia un
caràcter eminentment comercial. Als anys 70 del segle passat es recupera la Fira, que
d’edició en edició ha anat configurant el seu caràcter. Actualment, no és tan sols un punt de
trobada inexcusable per a qui treballa dins el sector agrari i ramader. Lluny de ser una cita
només per a professionals, la Fira s’obre a tothom, ens convida a conèixer el món del bestiar i
ens recorda la importància determinant que ha tingut, i encara té, al nostre país. La clau de la
popularitat de la Fira és que ha sabut fer accessible a tots els públics un sector que, sovint, ens
mirem de massa lluny.
Aquest 2014 estem d’aniversari: es compleixen deu edicions de la Mostra de Races Autòctones
dels Països Catalans. En aquesta dècada, la Mostra ha acostat al públic general les espècies
de bestiar pròpies de casa nostra. Així, hem descobert una riquesa patrimonial, insospitada per
a molts, que s’ha mantingut generació rere generació –no sense dificultats– i que continua més
viva que mai.
Com és sabut, la Fira la completen la fira d’artesans, la fira multisectorial Firestany i la fira del
dibuix i la pintura. Aquest ampli ventall de propostes conforma el tarannà eclèctic de la Fira de
Sant Martirià, que aplega visitants de tota mena al Parc de la Draga de Banyoles cada tercer
cap de setmana de novembre.
Benvinguts a la Fira!
Edita: Associació Fira de Sant Martirià

Disseny: Estudi Oliver Gràfic

Impressió: Rotimpres

Tiratge: 15.500 exemplars

Novembre 2014

Yeguada

Can Boada

Més de 80 anys criant cavalls
yeguada@canboada.com - www.canboada.com - 659131546

Crta. de Camós, s/n - 17834 CAMÓS - Tel. 972 570 894 - Fax 972 575 768

Assegurem els teus animals: cavalls, gats, gossos, tortugues, serps,
guacamais, lloros, iguanes, titis, furons, falcons, mussols, cotorres…
◊ ◊ ◊

ASSEƒONT

Mediadors d’assegurances des del 1977

Llibertat, 98 - 17820 Banyoles
972574437	
  - jofont@mapfre.com
www.mapfre.com/oficinas/1724
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LA DESCOBERTA
DEL TERRITORI A CAVALL

Eloi Camps. Periodista

Ubicada entre la plana de l’Empordà i els contraforts del Pirineu, el Pla de l’Estany presenta una bellesa singular.
Al voltant de l’estany es desplega un mosaic de camps, eres, boscos i turons esquitxats per ermites, masies i petits
veïnats. Tot plegat dibuixa la fesomia de la comarca, un equilibri harmoniós entre l’activitat humana i la natura.
Aquest patrimoni natural constitueix, indiscutiblement, un atractiu
turístic. El paisatge del Pla de l’Estany convida el visitant a endinsar-s’hi i a descobrir-ne els múltiples racons. Una de les opcions
per fer-ho és en una ruta eqüestre. No és casual que aquesta comarca registri l’índex de cavalls per habitant més alt de tot l’estat
espanyol; un dels fets que ho explica és la idoneïtat de l’entorn natural per a les activitats hípiques. És per això que ens hem volgut
fixar en com treballen les rutes a cavall els centres hípics del Pla
de l’Estany i la relació d’aquesta activitat amb el turisme.

Les rutes eqüestres són una manera sostenible de
gaudir del paisatge i de descobrir la natura de prop.
Les nombroses hípiques de la comarca ofereixen tot tipus de rutes eqüestres: des de passejades de poques hores, normalment

pels paratges al voltant de la mateixa hípica, fins a sortides de
diversos dies, fins i tot d’una setmana. Així, les rutes no només
permeten conèixer el paisatge dels municipis del Pla de l’Estany,
sinó que s’encaminen cap a la Garrotxa o l’Alt Empordà. Aquests
diferents tipus de rutes responen al pes que té l’activitat en cada
centre. D’una banda, hi ha hípiques que enfoquen el seu model de
negoci cap a la pràctica esportiva –la doma clàssica, els salts o
el horseball, per exemple– i veuen les rutes eqüestres com una

font d’ingressos menor i complementària; de l’altra, n’hi ha que
aposten per les rutes i hi dediquen més recursos, de manera que
ofereixen itineraris més llargs i complets.
Una ruta eqüestre té avantatges evidents sobre altres vies per
descobrir un indret. D’entrada, els recorreguts poden abastar
més quilòmetres i perllongar-se molt, com acabem de veure, amb
un esforç físic molt menor que en les rutes a peu o en bicicleta.
També permeten passar per zones d’accés difícil per a caminants
i ciclistes, com ara rius i senders muntanyosos. Però les rutes
eqüestres són, sobretot, una manera sostenible de gaudir del paisatge i de descobrir la natura de prop.
Els cavalls que normalment s’utilitzen per a les rutes són animals
amb molta experiència, que fa anys que es fan servir per a activitats hípiques. Algunes hípiques fan tot el procés de criança,
de manera que els cavalls coneixen perfectament el territori que
els toca recórrer. Convé aclarir que no hi
ha una formació específica per als cavalls que fan rutes, sinó que s’escullen
els animals més bregats en altres disciplines hípiques i que, per tant, són dòcils.
Es tracta de muntures que ofereixen un
molt bon comportament. Aquesta condició és bàsica per evitar ensurts a qui opti
per fer una ruta eqüestre –sobretot si es
tracta d’algú que no ha muntat mai.
Les rutes eqüestres estan força separades de la resta del sector de l’hípica, perquè s’adrecen a tot tipus de públic, des
d’aquelles persones que no han tingut
contacte amb cavalls fins a aquelles que
han practicat l’equitació durant tota la seva vida. Tot i això, es pot
afirmar que existeix un turisme hípic, que cerca específicament
experiències amb cavalls, i que troba en les rutes eqüestres una
bona manera de conèixer les destinacions que vol visitar. Aquest
tipus de turisme està consolidat i estès a països com Irlanda o els
estats del centre d’Europa, on té un pes significatiu en el sector
turístic. En aquest sentit, les hípiques del Pla de l’Estany coincideixen a l’hora d’assenyalar el turisme estranger com un mercat en
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auge, que convindria tenir en compte i potenciar en una comarca
que ofereix tan bones condicions per a la pràctica hípica, tant pel
que fa al relleu com al clima. I és que les rutes i, en general, les
activitats vinculades al món del cavall generen al seu voltant beneficis substancials per a sectors com l’hoteler, la restauració i el
petit comerç.

Les activitats vinculades al món del cavall generen
al seu voltant beneficis substancials per a sectors
com l’hoteler, la restauració i el petit comerç.
Els responsables i administradors d’algunes hípiques de la comarca expliquen que de vegades han tingut problemes amb l’administració o la policia local a causa de les rutes eqüestres. Es
queixen d’una restricció excessiva que els prohibeix el pas per
determinats camins i carreteres. Això els impedeix, per exemple,
acostar-se a l’estany de Banyoles i voltar-lo. D’aquesta manera,
algunes hípiques han optat per restringir elles mateixes el recorregut de les rutes, i estalviar-se així conflictes. Des dels centres
s’apunta la necessitat d’arribar a un acord entre les parts implicades per tal que ningú es vegi perjudicat. Així doncs, reclamen
una actitud més responsable per part de les hípiques, i més comprensió per part de les administracions. En definitiva, caldria replantejar la convivència entre les diverses activitats al voltant de
l’estany i altres paratges per garantir-ne l’equilibri mediambiental
i, al mateix temps, potenciar-ne l’atractiu turístic.

La disminució d’ingressos s’ha notat sobretot en activitats com les
classes d’equitació o el pupil·latge de cavalls. Molts propietaris
s’han endut els seus cavalls de les hípiques on els tenien. Tanmateix, la crisi ha tingut un efecte en aparença insospitat: ha crescut
el nombre d’hípiques arreu, perquè hi ha gent que ha trobat una
sortida laboral en la creació d’un centre hípic.
De tota manera, i malgrat l’estancament generalitzat en el consum
que ha provocat la crisi, els centres de la comarca no han detectat cap disminució significativa en la demanda de rutes eqüestres.
Això demostra que és un sector que es manté estable. L’oportunitat d’estar en contacte amb la natura i amb els cavalls, els preus
assequibles i l’atractiu del paisatge asseguren el futur d’aquest
tipus d’activitat al Pla de l’Estany.

El món de l’hípica no s’escapa dels efectes de la crisi, que ha fet
disminuir molt els marges de guany per mantenir la competitivitat.

RUTES
CLASSES
CURSOS

Per a totes les edats. DOMA, SALT, WESTERN...
des de la iniciació i fins a la competició
Camí de Martí, s/n · 17852 Serinyà (Girona)
Tel. 972 59 31 76 · 653 63 76 06 - info@equinatur.com - www.equinatur.com

PUPIL·LATGES,
RUTES I CLASSES
Exhibició dels nostres carrusels hípics
a la Fira de Sant Martirià
Ctra. de Banyoles a Mieres, s/n (davant Escola Casa Nostra)
Tel. 681 126 727 - www.equimrutes.cat - quim@equimrutes.cat
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ARTICLE D’OPINIÓ

LEONARDO DA VINCI
I ELS CAVALLS
Alex Navarro

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

Cavall Sforza al Hipòdrom de Milà. Foto: Serena Rabinat

Tots coneixem alguna cosa sobre aquest gran artista i investigador
del renaixement italià, tot un geni per la seva coneguda obra La
Gioconda o pel que recentment ens han explicat sobre ell pel·lícules
i llibres (Código da Vinci). És un dels personatges més estudiats per
artistes i científics, perquè va ser un avançat al seu temps. D’un
esperit inquiet, intel·ligent i audaç, va experimentar amb qualsevol
matèria que l’interessava, com el cos humà, la natura, la mecànica, el
cosmos, la pintura, armes ...
Però el que avui destacarem és el seu amor als cavalls, que el va
por-tar a fer una gran quantitat de dissenys, dibuixos, pintures i una
escul-tura de dimensions increïbles.
Leonardo da Vinci (1452 -1519) va tenir cavalls tota la seva vida. Hem
de pensar que en el seu temps era el mitjà de desplaçament que pocs
podien deixar de tenir, com ho és ara el cotxe. En va tenir dels corpulents i valents, però el que realment admirava era un dels cavalls que
un bon amic seu tenia. Sembla que era un cavall elegant i fort d’origen
espanyol que s’allunyava de les formes dels que habitualment es feien
servir com a eina de transport, rabassuts i de pota curta.
L’any 1482 el duc de Milà, Ludovic Sforza, li va encarregar una estàtua eqüestre del seu pare, Francesc Sforza. Setze anys va tardar
Leonardo a respondre positivament la comanda del Duc; setze anys!
Mentrestant, el geni anava investigant, pintant, vivint sota l’aixopluc
del duc i intentant fer el millor cavall que fos possible, diferen-ciat
de totes les estàtues que s’havien fet. El disseny del cavall i de la
manera per fer-lo realitat l’ocuparen molt de temps, i en la recerca
de la perfecció hi va passar massa anys, segons el seu patró, fins
que finalment en va poder fer una mostra en argila. Un monumental
cavall (sense el genet encara) de set metres d’alçada, en una postura
d’avanç que semblava talment que estigués en moviment. Leonardo i
la seva obra no varen tenir gaire sort, ja que el seu país va entrar en
guerra amb el francès i van estroncar la realització del projecte. Les
més de 100 tones de bronze que es necessitava per al “Cavall Sforza”,
nom pel qual se’l coneix actualment, es van fer servir per canons i
diverses eines i el fabulós cavall d’argila que havia de fer-se servir per
a la motllura va ser fet malbé pels soldats francesos.
Gloriosament per a nosaltres, després de més de cinc-cents anys
podem gaudir de dues rèpliques d’aquest colossal cavall, una a Milà
(Itàlia) i una altra a Grands Ràpids (Michigan), obra de la gran escultura Nina Akamu.

La varietat com a tret diferencial
Entrevista al senyor Miquel Noguer, alcalde de Banyoles, i a la senyora Joana Vilà, tinent d’alcalde de
Promoció Econòmica i Programa de Barris de l’Ajuntament de Banyoles
s’ha pogut mantenir el llistó gràcies al treball continuat, rigorós i
professional de totes les persones implicades en l’organització de
la fira i tot el que l’envolta.
En una època en què el sector primari té menys pes en l’economia, la Fira ens fa apreciar el valor de la ramaderia i l’agricultura?
És un dels objectius que ens hem marcat. La Fira de Sant Martirià,
en el seu conjunt, posa a l’abast del públic general, d’una manera
atractiva i participativa, els oficis tradicionals de l’agricultura i la
ramaderia. A més, intentem que aquesta posada en valor es faci
de manera transversal i dinàmica, i per això treballem també la
participació dels infants en les visites a la mostra de races autòctones. L’educació dels més petits és una peça estratègica per
conservar aquest patrimoni.
La Fira de Sant Martirià té el seu origen a l’edat mitjana, quan
tenia una finalitat sobretot mercantil. Actualment, què significa
la Fira per al sector agrícola i ramader?
La Fira de Sant Martirià s’ha convertit en una cita ineludible per al
sector agrícola i ramader, ja que esdevé un aparador únic per a la
mostra i divulgació tant de les races autòctones i del món eqüestre com de pràctiques tradicionals vinculades al camp, com ara la
mostra de segar i batre. Amb el pas dels anys, la finalitat mercantil
ha anat deixant pas a un vessant més divulgativa, de conservació
i de posada en valor del sector primari, un sector que passa més
desapercebut però que és de gran importància dins l’economia.
És per això que considerem molt interessants i importants les
visites que fan les escoles a la mostra de races autòctones. El
divendres al matí rebem nombrosos autobusos d’escolars de la
comarca i d’arreu de Catalunya que vénen a conèixer de primera
mà la diversitat de fauna que hi mostrem.
I per als visitants? Què distingeix de la Fira de Banyoles d’altres
de semblants?
El que fa diferent la Fira de Banyoles d’altres del mateix sector és
que és de les poques que no es basa en un únic àmbit temàtic: hi
ha la vessant tradicional de mostra de bestiar rossam i exhibició
eqüestre, que vindria a ser una lectura actualitzada de la fira de
compra i venda de bestiar original; però també hi ha la part del
mercat d’alimentació, la fira del dibuix i la pintura i el Firestany, la
mostra multisectorial. A més, hi ha múltiples activitats, exhibicions i espectacles que cada any prepara l’Associació Fira de Sant
Martirià. Per tant, el valor diferencial és aquesta varietat i diversitat de propostes concentrades per a tots els públics en un únic
espai a la ciutat, el bonic paratge de la Draga.
La Fira s’ha vist afectada per l’embat de la crisi econòmica?
Podem afirmar que la Fira de Sant Martirià ha gaudit fins avui de
molt bona salut en tots els sentits. És una activitat consolidada i
arrelada a la ciutat i a la comarca; no en va, enguany celebrem
els trenta-sis anys consecutius d’aquest esdeveniment en el seu
format “modern”, i hem aconseguit que sigui una data de referència per als professionals del sector i les empreses. Això sí, només

Què hi trobarem, de nou, a la Fira del 2014?
Aquest any, com a novetat, podrem gaudir d’un especial de races
mallorquines a la Mostra de Races Autòctones Catalanes. Aquestes races arribaran des de les illes Balears a la nostra ciutat especialment per l’ocasió i tindrem l’oportunitat de conèixer-les a través de la mostra i de les xerrades que s’organitzaran al seu entorn.

En edicions futures es podria potenciar el caràcter
familiar de la fira intentant trobar més punts que
posin en relació petits i grans, potser a través del
joc, del taller o de propostes per a pares i fills.
En l’edició d’enguany, la Mostra de Races Autòctones dels Països Catalans compleix deu anys. Com valoreu la trajectòria
d’aquesta mostra?
En fem una valoració molt positiva. La Mostra va néixer com una
aposta que va fer l’associació de la Fira de Sant Martirià per donar a conèixer i valorar les espècies que constitueixen la identitat ramadera i, per extensió, gastronòmica del nostre país. Es va
plantejar el format d’una mostra representativa amb exemplars de
races autòctones que tothom pugui veure de prop durant els dies
de la fira i conèixer-ne detalls com l’origen, les característiques...
Esperem que la Mostra, una aposta que ens diferencia d’altres
fires del sector, pugui continuar creixent tant en nombre de races
com en activitats de divulgació.
Es preveu potenciar alguna faceta de la Fira en edicions vinents?
Què se’n podria millorar?
En cada edició la Fira intenta créixer, potenciar les seves activitats i millorar. Cal analitzar cada edició, valorar-la i corregir allò
que no funciona alhora que es potencia allò que té bona rebuda.
Es podria potenciar el caràcter familiar de la fira intentant trobar
més punts que posin en relació petits i grans, potser a través del
joc, del taller o de propostes per pares i fills. En qualsevol cas,
vetllar perquè la fira continuï tenint bona salut i bona acollida és
la primera de les prioritats.
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PROGRAMA D’ACTES
2014
DIVENDRES 14
OBERTURA DE LA FIRA
A les 9 del matí
MOSTRA DE RACES AUTÒCTONES
De 9 del matí a 8 del vespre
JORNADA PER A ESCOLARS
MOSTRA D’EINES ANTIGUES DEL CAMP
MULTISECTORIAL - FIRESTANY
A les 8 de la tarda
INAUGURACIÓ DE LA FIRA SANT MARTIRIÀ 2014

DISSABTE 15
CONCURS MORFOLÒGIC
De 8 a 10 del matí
Concentració al Parc de la Draga del
bestiar rossam participant en les categories de: Cavall de Tir, Híbrid, Ase català.
Les inscripcions al concurs es faran a la
rulot que s’instal·larà al Parc de la Draga.
Cal dur la targeta sanitària equina (TSE)
actualitzada o passaport, la pòlissa d’assegurança i el certificat de desinsectació
(formulari a www.firasantmartiria.com)
en el moment de fer la inscripció
A 2/4 d’11 del matí
INICI DELS CONCURSOS

CONCURS DE CARRUSSELS
A les 10 del matí
INICI DEL CONCURS
III MEMORIAL Francesc Bosch Llorella
Trofeu al millor ase català de la Fira de
Sant Martirià 2014, en finalitzar el concurs morfològic de l’ase català

MOSTRA DE RACES
AUTÒCTONES
De 10 del matí a 8 del vespre
A partir de les 10 del matí
V CONCURS MONOGRÀFIC

Gallina empordanesa, oca empordanesa,
gallina flor d’ametller i colom vol català
A les 12 del migdia
LLIURAMENT DE PREMIS dels concursos monogràfics
TAULA RODONA I COL·LOQUI sobre “La
gallina empordanesa i la flor d’ametller”

De 10 a 12 del vespre
Brasa de productes nostres.
Actuació del grup rumbero
“EL CIGARRITO DE DESPUES“

FIRA MULTISECTORIAL FIRESTANY
De les 10 del matí a 2/4 de 9 del vespre

A les 5 de la tarda
COL·LOQUI sobre el “Vol Català”

MERCAT D’ARTESANIA

A les 7 de la tarda
CATA DE CERVESES ARTESANES
Andreu Rius, homebrewer i cerveser guiarà el viatge a través dels estils, ingredients i processos de la cervesa artesana

FIRA DEL DIBUIX I LA PINTURA

MOSTRA DE TRACTORS I
D’EINES ANTIGUES DEL CAMP
BAR DE LA FIRA
DEGUSTACIO DE PRODUCTES AUTÒCTONS. Es serviran esmorzars, dinars i
sopars dels nostres productes autòctons
V TAST DE CERVESES ARTESANES
CATALANES I ACTUACIONS MUSICALS
De 8 a 10 de la tarda
Actuació del grup de ball folk “NIU”
amenitzat amb l’Associació de Músics
i balladors de carrer de Girona
“QRAMBLA”

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

MAPA ESQUEMÀTIC DE LA FIRA,
ZONA DE LA DRAGA
SECTOR 1 - CONCURS MORFOLÒGIC
SECTOR 2 - MOSTRA DE RACES AUTÒCTONES CATALANES
SECTOR 3 - FIRA MULTISECTORIAL - FIRESTANY

DIUMENGE 16
CONCURS MORFOLÒGIC

SECTOR 4 - MERCAT D’ARTESANIA
SECTOR 5 - FIRA DEL DIBUIX I LA PINTURA
SECTOR 6 - EXHIBICIÓ DE BATRE I FER PALLER
I MOSTRA DE TRACTORS D’ÈPOCA

De 8 a 10 del matí
Concentració al Parc de la Draga del bestiar rossam participant en les categories de: Cavall de Concurs, Cavall
de Pura Raça Àrab, Cavall de Pura Raça Espanyola. Les
inscripcions al concurs es faran a la rulot que s’instal·larà
al Parc de la Draga. Cal dur la targeta sanitària equina
(TSE) actualitzada o passaport, la pòlissa d’assegurança
i el certificat de desinsectació (formulari a www.firasantmartiria.com) en el moment de fer la inscripció
A 2/4 d’11 del matí
INICI DELS CONCURSOS

ACTIVITATS PISTA CENTRAL
De 10 del matí a 3 de la tarda
• Demostració dels guanyadors del concurs de carrusels
del dissabte
• Demostració de carruatges
• Exhibició de diverses disciplines eqüestres
• Demostració de horseball
• Reconeixement a genets i amazones del Pla de l’Estany
que han guanyat en les seves disciplines en alguna competició eqüestre durant el 2014
• Espectacle eqüestre a càrrec de “CAVALLS LLUÍS PELL”

MOSTRA DE RACES AUTÒCTONES
De 10 del matí a 8 del vespre
A les 12 del migdia

VINE AL

III CAMPIONAT DE CANT DE GALL

MOSTRA DE TRACTORS I D’EINES
ANTIGUES DEL CAMP
EXHIBICIÓ DE BATRE I FER PALLER
De les 10 del matí a 2/4 de 9 del vespre

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

MERCAT D’ARTESANIA
De les 10 del matí a 2/4 de 9 del vespre

FIRA DEL DIBUIX I LA PINTURA
De les 10 del matí a 2/4 de 9 del vespre

BAR DE LA FIRA
DEGUSTACIÓ DE PRODUCTES AUTÒCTONS
Se serviran esmorzars i dinars dels nostres productes
autòctons

I TASTA ELS NOSTRES PRODUCTES
AUTÒCTONS
- Bistec i hamburguesa de Vedella Bruna dels Pirineus
- Bistec i hamburguesa Poltre Pirinenc Català
- Formatge i mató d’Ovella Ripollesa

I per beure, autèntiques cerveses artesanals

RAÇA-TAST

36a EDICIÓ FIRA DE SANT MARTIRIÀ_14

9

36a EDICIÓ FIRA DE SANT MARTIRIÀ_14

10

Innovació i divulgació,
claus per al medi ambient
Miquel Calm. Vicepresident i diputat de l’Àrea d’Acció Territorial de la Diputació de Girona
Des de l’àrea que presideix Miquel Calm
s’han tirat endavant molts projectes, però
sens dubte un dels més destacats és la
construcció, amb la Generalitat, de la
nova granja experimental ramadera de
Monells. Ens podria explicar quin és l’objectiu d’aquesta construcció?
La Diputació de Girona, la Generalitat de Catalunya i el sector lleter ens hem fixat com a
objectiu que aquesta nova granja esdevingui
el centre de referència de Catalunya en recerca, experimentació i transferència en l’àmbit
de la producció i la transformació de la llet.
Amb la col·laboració de l’IRTA, que compta
amb uns equips humans d’excel·lència científica reconeguts mundialment, adaptarem
les instal·lacions per donar resposta a les
necessitats que ens planteja el sector lleter
en aquests àmbits. El sector necessita l’aplicació de noves tecnologies i models d’alimentació que millorin l’eficiència productiva
de les seves granges. També cal implementar
mesures de caràcter mediambiental que ajudin a reduir els impactes negatius en l’entorn,
a optimitzar el consum d’aigua, etc.
La granja, que entrarà en funcionament a finals del 2015, donarà una resposta integral
en tots els àmbits: producció de farratges,
nutrició, eficiència i sostenibilitat de la producció, gestió de les dejeccions, reproducció i benestar animal, qualitat nutricional i
higienicosanitària de la llet i els processos
de transformació per garantir les seves característiques funcionals i la seva qualitat
sanitària i nutricional. Tot això, incloent-hi
aspectes demostratius i de divulgació, estarà totalment orientat a transferir els resultats
al sector. S’hi faran des d’estades d’universitaris en pràctiques fins a visites d’escoles
de primària.

Dins de les col·laboracions, no es pot
oblidar el tàndem que fan amb l’Obra Social “la Caixa” de cara a la preservació
d’espais naturals. Quines actuacions destacaria dins d’aquest exercici?
Han estat moltes actuacions i en àmbits molt
diversos. Des de la preservació d’hàbitats
naturals degradats, com ara la recuperació
del sistema dunar a l’Estartit, fins a treballs
de prevenció d’incendis com, per exemple,
unes franges de baixa combustibilitat que
hem creat a les Gavarres i a Portbou.
S’ha treballat en la restauració d’àrees cremades pels incendis del Baix i l’Alt Empordà;
en la recuperació de flora i fauna amenaçada al Montseny, a Vallter i a la fageda d’en
Jordà; en la recuperació de prats i pastures
al Matagalls i a l’Alta Garrotxa; en la potenciació de boscos madurs a la Fageda i al Mont-

Miquel Calm parla amb un dels treballadors que estan recuperant nous espais de pastura al Montseny.
Foto: Diputació de Girona.

seny; i en el control i l’eliminació de flora i
fauna exòtiques i invasores, com ara l’ungla
de gat a l’illa de Portlligat, a Cadaqués.
Han estat moltes actuacions importants en
àmbits als quals a l’Administració li costa arribar en temps de crisi. M’agradaria destacar
aquesta idea de tàndem que apunteu a la pregunta. “La Caixa” i la Diputació formem equip
ja des del 2006, i cal agrair molt a aquesta
enti-tat l’esforç que fa. Des de llavors, la Caixa ha aportat aproximadament vuit milions
d’euros, que s’han pogut destinar a la millora
i conser-vació dels nostres espais naturals.
A més, cal destacar que totes les actuacions
tenen una vessant social. Tots els treballs es
fan sempre amb centres especials de treball
que tenen contractades persones en risc
d’exclusió social. Aquestes empreses ho estan passant especialment malament amb la
crisi, i per aquest motiu cal agrair doblement
a “la Caixa” la seva col·laboració.

Sens dubte, la protecció contra els incen-dis
deu ser una de les accions prioritàri-es, oi?
I tant! Hi destinem pràcticament la meitat del
nostre pressupost. Amb l’abandonament de
l’activitat agrícola i de les pastures, l’extensió de la massa forestal ha estat espectacular. Actualment quasi un 70 % del nostre
territori és bosc, una massa forestal que no
es gesti-ona adequadament, motiu pel qual
hi ha més perill de d’incendi.
Ara, una de les nostres prioritats és donar
su-port als ajuntaments en l’exigència als
propietaris de finques properes als boscos
d’executar i mantenir franges de protecció.
Era una obligació que fins aquest any només
afectava a urbanitza-cions, però que ara
afecta a granges, masies, nuclis urbans i tot
tipus de construccions que estiguin a menys
de 500 metres d’una zona de bosc. No es pot
mantenir la situació actual, en què en cas
d’incendi els bombers han de destinar pràcticament tots els seus recursos a defensar
construccions que haurien d’estar protegides per franges. Els bombers s’han d’ocupar
de l’extinció del foc.

Una altra preocupació prioritària és donar
incentius als propietaris dels boscos privats, que són la gran majoria, perquè portin
a terme una gestió forestal sostenible. Això
només ho aconseguirem si fem que aquesta
gestió sigui rendible econòmicament. No podem dependre de subvencions i altres recursos públics, que són escassos. Amb aquesta
finalitat, estem donant suport a l’ús de la biomassa forestal, l’estella, com a combustible
de calderes.
L’increment espectacular del preu del gasoil
i del gas fa possible que les inversions en
calderes de biomassa es puguin amortitzar
ràpidament. Passem d’un combustible contaminant i car a un combustible renovable i
barat. I fem que sigui rendible gestionar els
nostres boscos i així evitem els grans incendis. L’ús de la biomassa comporta grans
avantatges. A més, té un valor estratègic ja
que ens fa menys dependents de l’exterior.
És un combustible de casa.
Aquest 2014 hem destinat un milió d’euros a
ajudar els ajuntaments gironins a substituir les
seves velles calderes de gasoil i gas per noves
calderes d’estella. Esperem que el seu exemple esperoni tot el sector privat a usar aquest
recurs tan interessant per a tots nosaltres.

A part de preservar, fan una tasca paral·
lela, que és la d’educar, especial-ment els
més petits, perquè aprenguin a estimar el
seu espai natural. Ens podria explicar una
mica en què consisteix aquesta campanya educativa?
Estem molt orgullosos dels nostres programes educatius. Tenen molt d’èxit. Durant el
curs 2013-2014 han participat en alguna de
les ac-tivitats que programem més de 16.500
nens de més de 150 escoles gironines.
El programa “Del mar als cims” promou sortides a espais naturals; els “Tallers ambientals” porten l’educació ambiental a les aules, i el programa “Descoberta de l’entorn”
permet als escolars conèixer la seva realitat
ambiental més propera, que a vegades els és
molt desconeguda.
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RACES AUTÒCTONES
DE LES ILLES BALEARS
Els recursos genètics animals es troben dins el grup de béns més
valuosos i estratègicament més importants que té un país, ja que
conformen un patrimoni de valor inestimable.
Cada regió o zona geogràfica té la seva biodiversitat natural i particular de plantes i animals. En el cas de les Illes Balears, aquesta
particularitat és molt més marcada a causa d’un aïllament més
dràstic, que ha condicionat l’aparició d’un gran nombre de races
d’animals pròpies.
Aquests animals fa molts anys que conviuen, i formen part no sols
del patrimoni genètic, sinó també del patrimoni cultural de les
illes, ja que aquestes races no només han evolucionat a causa

del caràcter de
la seva pagesia,
dels cultius i alimentacions, sinó
també del costum i
tradicions d’un poble.
Gràcies a l’esforç de molts
criadors illencs, avui dia encara
podem gaudir de la seva existència.
Des de la fira agraïm a totes les persones i organismes que amb el
seu esforç fan possible la continuïtat d’aquestes races.

Entre elles hi podem trobar:

Ovella roja mallorquina: molt
resistent en èpoques d’alimentació
deficitària

Indiot mallorquí: moc de color
vermell intens

Cabra mallorquina: capa amb dibuix
característic

Colom nas de xot: perfil que
recorda als ovins

Ca eivissenc: destaca per la seva
imatge faraònica

Gallina menorquina: de cara vermella
i orelletes blanques

Algunes d’AQUESTES
RACES ens acompanyaran
aquest any a la fira.

Cavall mallorquí: molt similar al cavall
català

Vaca menorquina: majoritàriament sulls

Cavall menorquí: imprescindible
a les festes tradicionals

Conill pagès d’Eivissa: generalment
bicolors

PERE J. COMA COSTA
VETERINARI
CA L’ORIOL - 17833 FONTCOBERTA
Tel. 972 57 60 76 - Mòbil 659 798 140

PUPIL·ATGE AMB BOX DE VIRUTA (durant el dia en llibertat) ·
PUPIL·LATGE EN PADDOCK · PUPIL·LATGE PER A CAVALLS
JUBILATS O EN RECUPERACIÓ · CLASSES D'INICIACIÓ I
PERFECCIONAMENT DE DOMA, SALT I RAID. PROFESSORA
TITULADA AMB EL TÈCNIC D'EQUITACIÓ DE NIVELL I, II i
A.B.R.S I EXAMINADORA DE GALOPS · DOMA DE POLTRES ·
FESTES D’ANIVERSARI · PASSEJADES EN PONI · VENDA DE
CAVALLS · TRANSPORT DE CAVALLS

CASALET DE NADAL
DIES I HORARIS A CONVENIR

INFORMA-TE’N

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

Menú de Nadal
per a empreses
Demana
informació

Barri de Bosquerós, s/n 17852 · SERINYÀ
Tel. 627 425 739 Clàudia
hipicabosqueros@gmail.com
Visita’ns a www.hipicabosqueros.com

VINE A VEURE'NS, NO T'HO PERDIS!

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

GUANYADORS
CONCURSOS 2013
Una trobada entre criadors i aficionats, on porten i exposen els millors exemplars de cada raça.
És un espai on els jutges valoren els animals seguint els estàndards morfològics i de caràcter
de cada raça per tal que la cria d’aquestes mantingui els caràcters genètics que les defineixen.
Al llarg dels últims anys la feina feta pels criadors i exposada a la Fira ha ajudat a la difusió i
coneixement de les diferents races que hi participen, com els cavalls de pura raça àrab, pura raça
espanyola, mulats, però sobretot de l’ase català, i en els últims anys de les aus autòctones catalanes.

GUANYADORS CONCURS MORFOLÒGIC DEL DISSABTE
Cavall de Tir: poltra fins 3 anys
1r premi: Canica d’Eduald Vilalta Jordana
Cavall de Tir: euga de més de 3 anys
1r Premi: Sardine d’Eduard Vilalta Jordana
Híbrid: mula
1r Premi: Morena de Pere Julià Palomer
Híbrid: mul
1r Premi: Tupí d’Eduard Vilalta Jordana
Guará Català: pollina fins a 1 any
1r Premi: Neula d’Antoni Valentí
Guarà Català: pollí fins a 1 any
1r Premi: Fum Blanc de Lluís Vila Coll
Guarà Català: pollina d’1 a 2 anys
1r Premi: Bellalluna de Jan Vilaregut
Guarà Català: pollí d’1 a 2 anys
1r Premi: Frey de Lluís Vila Coll
Guarà Català: pollina de 2 a 3 anys
1r Premi: Bellaterra de Martí Vilaregut Codina
Guarà Català: pollí de 2 a 3 anys
1r Premi: Gassol de Lluís Vila Coll
Guarà Català: somera de més de 3 anys
1r Premi: Olivia II de Martí Vilaregut Codina
Guarà Català: guarà de més de 3 anys
1r Premi: Gínjol de Joan Teixidor Roca
Guarà Català: cobles
1r Premi: Cobles de Lluís Vila Coll

GUANYADORS CONCURS MORFOLÒGIC DEL DIUMENGE
Cavall de concurs: poltra fins a 3 anys
1r Premi: Cara Bonica de Jaume José Cle
Cavall de concurs: euga de més de 3 anys
1r Premi: Calipsa de Xavier Artigas
Cavall de concurs: cavall de més de 3 anys
1r Premi: Eddy de Jordi Artigas
Pura sang Àrab: poltra de 2 a 4 anys
1r Premi: Abha Talag de Jordi Artigas
Pura sang Àrab: euga de més de 4 anys
1r Premi: Ktem-Gct d’Adrià Parareda
Pura sang Àrab: cavall de més de 4 anys
1r Premi: Abha Sutavi de Xavier Artigas
Pura raça Espanyola: poltra fins a 2 anys
1r Premi: Vela de Boada d’Anna Pous Roca
Pura raça Espanyola: poltre fins a 2 anys
1r Premi: Lebrijano de Boada de Francesc Bosch Robirola
Pura raça Espanyola: poltra de 2 a 4 anys
1r Premi: Mayo XI de Yeguada Can Boada

Pura raça Espanyola: poltre de 2 a 4 anys
1r Premi: Antic II de Francesc Bosch Rubirola
Pura raça Espanyola: euga de més de 4 anys
1r Premi: Lluna de Jordi Franch Bosch
Pura raça Espanyola: cavall de més de 4 anys
1r Premi: Regidor XXIV d’Albert Malagón

V MONOGRÀFICA DEL CLUB COLOM DE VOL CATALÀ
Van participar-hi 69 exemplars dels quals es van atorgar cinc
excel·lents. Els premis definitius van ser:
Primer premi al millor colom de vol català
“Estrany cuablanc” femella d’Arnau Constans
Segon premi al millor colom de vol català
“Cap de frare blau vetat de blanc” femella d’Arnau Constans
Tercer premi al millor colom de vol català
“Estrany sofrat cuablanc” femella de Benito Juncosa
Premi a la varietat més interessant de colom de vol català
“Enter moscat” mascle d’Arnau Constans

V MONOGRÀFICA AUS
GALLINA EMPORDANESA
Millor gall: varietat aperdiuada de Miquel Camos Ramio
Millor gallina: varietat rossa de Jaume Berenguer Boix
Millor lot de cria: Josep Ferrer Ginovart
Millor exemplar blanquiros: Jaume Martí Corominas
Millor exemplar blanc: Rafa Maireles Perez
Millor exemplar aperdiuat: Miquel Camos Ramio
Millor exemplar rossa: Jaume Berenguer Boix
Millor exemplar roja: Jaume Martí Corominas
FLOR D’ATMETLLER
Millor gall: varietat mistela de Jaume Soler Zurita
Millor gallina: varietat aperdiuada de Pau Balsach
Millor lot de cria: Jaume Soler Zurita
Millor exemplar aperdiuada: Pau Balsach
Millor exemplar negra: Alfons Encinas
GALLINA PENEDESENCA
Millor gall: varietat blat de Josep Ferrer Ginovart
Millor gallina: varietat blat de Josep Ferrer Ginovart
GALLINA PRAT
Millor gall: varietat lleonada d’Eva Despuig
Millor gallina: varietat lleonada de Jaume Soler Zurita
OCA EMPORDANESA
Millor oc: Joan Sayeras Mercader
Millor oca: Joan Sayeras Mercader
Millor lot de cria: Joan Sayeras Mercader
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APUNT DE LA CRESTA DE CLAVELL EN LES
RACES CATALANES
Text i fotos: Jaume Berenguer i Boix. President de l’Associació d’Amics de la Gallina Pairal (AGP)
En la cresta de la majoria de galls i gallines de raça catalana observarem un tret característic molt peculiar: presenten, en la seva part
posterior, uns apèndixs que ens recorden una flor, el clavell.

Morfologia de cresta en clavell correctes:

Abans, però, d’entrar en detall sobre aquest apèndix o clavell, detallarem primer la morfologia de la cresta en general.
Podem observar diferències entre crestes de galls i gallines de diferents races. Observarem que la cresta del gall de raça Prat és més
gran, carnosa i ampla que no les de raça Penedesenca i Empordanesa, per exemple. Però la descripció morfològica principal i comuna de
la cresta de gallines de raça catalana seria la d’una cresta senzilla,
serrada amb cinc o sis puntes planes (en les nanes, el patró contempla
cinc puntes en la raça Flor d’Ametller i entre quatre i sis en la raça
Pairal) i on la primera i l’última punta serien més petites que les del
mig, amb la base arquejada i amb tendència a seguir la nuca sense
arribar a tocar-la. En les femelles trobaríem també diferències entre
crestes de les diferents races, i així tindríem, segons les tres races
abans comentades, crestes tombades morfològicament diferents. El
patró d’aquestes races detalla que tenim una cresta totalment caiguda
a un costat en la raça Penedesenca, a diferència de la Prat, que està
també caiguda a un costat però amb la primera dent dreta, i en la raça
Empordanesa, on la tindrà només caiguda a un costat de la meitat enrere. En les races nanes catalanes, com la Flor d’Ametller i la Pairal,
aquestes crestes són dretes, tant en mascles com en les femelles.

Cresta i clavell morfològicament correctes.

Clavells correctes: dents planes, en
forma de creu i recordant una flor.

Morfologia de cresta en clavell defectuosos:

Tal com hem dit al principi, aquesta cresta presenta un apèndix característic en la part posterior de la cresta de clavell, coneguda també
popularment com a “cresta de rei”, i que en la seva descripció morfològica es descriu com a lòbul amb tendència a seguir la nuca sense
arribar a tocar-la, de color vermell, i que ens ha de recordar una flor.
Després de la meva observació personal en la cria de força animals i
d’observació en diversos concursos i exposicions, concloc que la simetria d’aquest clavell ha de ser en forma de creu; o sigui, amb quatre
parts ben diferenciades: a dalt, a baix i als dos laterals. La sola manca
d’una de les quatre parts o fins i tot un excés d’aquest dentat (rebrots)
suposaria un defecte a nivell d’enjudiciament.

Clavell no uniforme amb rebrots
(mal dentada).

Aquests apèndixs ha de ser en forma plana, i es consideren un defecte apèndixs en forma rodona.
A continuació exposo unes fotos on veurem aquests detalls de cresta
amb clavell correctes i amb defectes.

Defecte d’apèndix rodó (part central Clavell defectuós per asimetria
del clavell).
en creu.

Vine i celebra
el teu aniversari,
serà una Festa
Molt Màgica!!!

info@servidraga.com
BANYOLES LLEURE S. L. - Puigpalter, 46 Pol. Ind. UP-4 Nau B - 17820 Banyoles
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el Ruc Català, màxim emblema
del nostre poble
Joan Gassó Bertran. President de l’AFRAC.
Una vegada més, i com cada any, la Fira de Sant Martirià és la
màxi-ma representació del Ruc Català a tot el nostre territori.
Aquesta fira és possible gràcies a la col·laboració de voluntaris,
començant per l’Ajuntament fins a les persones, sòcies o no, que
valoren l’existència d’aquesta trobada i porten els seus animals a
la fira, mantenint d’aquesta manera una tradició molt arrelada que
no podem deixar perdre.
Ara que es parla tant d’independència, valors catalans, costums,
tradicions… què hi ha de més representatiu que el Ruc Català,
màxim em-blema del nostre poble?
Aquestes trobades anuals ajuden a prevenir directament la desaparició d’aquesta noble raça.
Tots sabem que el moment que estem passant no és el més
bo, però hem de tenir fe i resistir fins que puguem. Amb la col·
laboració de tots podrem tirar endavant.

Els nous col·laboradors de la junta són:
Vicepresident:
Jaume Segura
Tresorer: Pere Palmada
Secretari: David Coll
Vocal: Toni Muñoz
Vocal: Lluís Vila
Delegat del llibre genealògic:
Esteve Bosch
Director del llibre genealògic:
Jordi Jordana
President:
Joan Gassó Bertran
Telèfon de contacte:
646 492 310

Aquest any estrenem una nova junta, que donarà un nou impuls a
l’AFRAC. Posem tota la nostra il·lusió i voluntat per consolidar la
nostra associació.

L’ARC DE CAN PUIG
RESIDÈNCIA CANINA I EQÜESTRE
SERVEI DE GUARDERIA DIÀRIA PER AL TEU GOS
SERVEIS DE JARDINERIA

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

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

NOVETAT!
Descobreix la nova pàgina web i fes la teva compra online

www.cabanyoles.com
Cooperativa Agrícola Banyoles

@CABanyoles

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

TARGETA
COMERÇ
Una targeta
que beneficia
a tothom
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Tiquets de 30 minuts
d'aparcament
gratuït en qualsevol
de les zones blaves
de la ciutat.

Els millors serveis en:
DESINFECCIÓ
DESINSECTACIÓ
DESRATITZACIÓ

Vetllem pel
seu benestar

CONTROL D’AUS

639 64 98 32
972 57 42 16

TRACTAMENTS
DE FUSTA

C/ Conill, 11-13
17820 BANYOLES (Girona)
j.frigola@cgac.es

