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Per gaudir del món del cavall
i conèixer les races autòctones
dels Països Catalans

17, 18 i 19 de novembre de 2017

BANYOLES

CONCURSOS, EXHIBICIONS
I ESPECTACLES EQÜESTRES
XIII MOSTRA DE RACES AUTÒCTONES
FIRA DEL DIBUIX I LA PINTURA
MERCAT D’ARTESANIA
FIRA MULTISECTORIAL FIRESTANY
MOSTRA DE TRACTORS I EINES ANTIGUES DEL CAMP
BAR DE LA FIRA AMB PRODUCTES AUTÒCTONS

www.firasantmartiria.com
Segueix-nos a

vidresif.com

Transformem el vidre perquè s'adapti
a qualsevol requeriment
constructiu.
SEGURETAT PROTECCIÓ SOLAR AÏLLAMENT ACÚSTIC AÏLLAMENT TÈRMIC
AÏLLAMENT TÈRMIC I PROTECCIÓ SOLAR PROTECCIÓ TOTAL

L’any passat, a la Fira de Sant
Martirià li va arribar l’hora
d’evolucionar. Va adaptar-se als
nous temps apostant pels espectacles
eqüestres, cada cop més populars arreu d’Europa, amb l’objectiu d’augmentar l’interès i atraure més públic, sense trair
la seva essència i el seu esperit tradicional. Un cop analitzats
tots els ets i uts, i essent conscients que hi ha coses que s’han
de millorar, la valoració final va ser més que positiva. La nova
oferta va tenir una gran acceptació entre la gent i, a l’hora de
començar a organitzar la Fira d’enguany, el camí més raonable
i lògic que s’havia de prendre era, al nostre entendre, el de
continuar amb aquesta proposta.
Aquesta és, doncs, la idea principal. Això sí, en l’edició
d’aquest 2017 fent èmfasi en les bondats de la doma natural,
una manera d’ensinistrar els cavalls diferent de la doma clàssica que es basa en la relació d’amistat i confiança entre l’equí
i el genet. És per aquest motiu que a la pista dels espectacles
eqüestres hi tindrem en Santi Serra, un popular ensinistrador
que ha dut els seus innovadors xous arreu del món amb èxit i
que s’ha guanyat merescudament un prestigi dins la professió.
Edita: Associació Fira de Sant Martirià
Disseny: Estudi Oliver Gràfic
Impressió: Rotimpres

La nostra Fira continua essent la mostra per excel·lència del
Pla de l’Estany i de referència a la província de Girona, un
aparador magnífic del món del cavall i de les races autòctones dels Països Catalans que dinamitza el comerç de la ciutat.
Plenament consolidada i arrelada a Banyoles, persegueix uns
estàndards de qualitat molt elevats. Cada cop és visitada per
més gent vinguda d’arreu de Catalunya i d’altres indrets, fet
que evidencia l’enorme interès que desperta. A més, representa un punt de trobada molt esperat per a tots aquells professionals que treballen en el sector agrari.
El creixement progressiu de la Fira de Sant Martirià dels darrers anys ens obliga a continuar treballant perquè cada cop
sigui millor i perquè els banyolins i les banyolines se la sentin
encara més seva. Aquesta és la nostra intenció i en aquest
sentit dedicarem tots els nostres esforços.
Bona Fira de Sant Martirià 2017!
Associació Fira de Sant Martirià

Tiratge: 17.500 exemplars
www.firadesantmartiria.com
Novembre 2017

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

Aquesta acció està subvencionada pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya en el marc dels
Programes de suport al desenvolupament local.

Generalitat
de Catalunya

Vetllem pels nostres clients NATURALMENT!

www.olotnet.cat
C/ Puntia, 4 (Pol. Ind. Begudà) · 17857 SANT JOAN LES FONTS (Girona) · Tel. 972 27 14 87 · Mòb. 630 03 85 83 · Fax 972 27 32 04 · info@olotnet.cat
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UNA FIRA MÉS ACTIVA QUE MAI
ADEQUADA ALS NOUS TEMPS
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REPORTATGE

Una qüestió de confiança
Òscar Bonet. Periodista

La doma natural és una nova manera d’ensinistrar els cavalls sense emprar mètodes
contundents. Es basa en la comunicació i l’assoliment del rol de líder per part del
genet amb l’objectiu final d’establir una relació plena entre l’animal i la persona.

El cavall sempre ha estat un animal admirat pels homes, sigui
per la seva força o per l’elegància innata del seu cos. El desig
de domar-lo ha fet possible el desenvolupament d’un seguit de
tècniques al llarg del temps destinades a sotmetre’l. Un estudi
realitzat fa pocs anys per la Universitat d’Exeter (Anglaterra)
i publicat a la revista Science revela que els cavalls es van
començar a ensinistrar fa uns 5.500 anys per l’antiga cultura
Botai, localitzada en el que és ara el Kazakhstan. Va ser un
avenç molt important que va tenir un gra impacte en la història,
ja que va revolucionar el transport, les guerres i l’economia.
L’ensinistrament va convertir els cavalls en animals més
intel·ligents, tot i que van haver de pagar un alt preu genètic.
La doma és l’art d’ensenyar a un cavall a ser dòcil, equilibrat
i obedient mitjançant l’establiment d’un sistema de pautes
entre l’equí i el genet. Tradicionalment, sempre s’ha aplicat
la metodologia de la doma clàssica, un seguit de pràctiques
que es fonamenten en la por i la submissió del cavall cap a la
persona, cap a l’ensinistrador.

La millor carn per la teva taula.
Servim carn de qualitat i proximitat

VENDA ON-LINE www.carnstrias.com
Carrer de la Bassa del Cànem 62 - BANYOLES - Tel. 972 57 34 74
www.carnstrias.com

ORIGEN
Té el seu origen en les escoles renaixentistes sorgides els
segles XVI i XVII en què l’equitació va passar a ser reconeguda
com un art i no només com un seguit d’exercicis amb finalitats
bel·licistes. Temps abans, Xenofont, que fou un escriptor,
historiador i militar cèlebre a Grècia, ja havia redactat dues
obres en els segles III i IV abans de Crist sobre l’ensinistrament
dels cavalls posant l’accent en el bon tracte envers els animals.
A poc a poc, i a còpia d’anys, va emergir una nova manera
de fer en contraposició a la clàssica, una nova via batejada
com a doma natural. Les primeres dades que s’obtenen sobre
la també anomenada doma racional o doma índia daten de fa
molts segles. Les tècniques que s’utilitzen en l’actualitat ja
s’aplicaven a Sud-amèrica pels indígenes, que consideraven
els cavalls com uns animals essencials per a la seva
supervivència i progrés. Únicament amb l’ajuda del seu cos, el
domador era capaç d’amansar-los amb moviments i senyals.
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Es té constància també que els indis nord-americans tenien
com a màxim objectiu que els poltres els tinguessin confiança
perquè això els donava seguretat. Veneraven els cavalls com
un animal sagrat i els respectaven fins que es creava un
vincle difícil de trencar. Posteriorment, a Europa se certifiquen
casos en què alguns cavallers aconseguien una relació molt
especial amb les seves muntures sense emprar tècniques
violentes d’ensinitrament. D’aquesta manera, aconseguien
que els cavalls fessin un tipus de moviments sorprenents en
plena batalla que els permetia sortir vencedors dels combats.

DIFUSIÓ
A mitjans dels anys 80 es comença a difondre amb molta força la doma natural arreu del món per grans mestres que coincidien en el fet que, per ensinistrar un cavall, el genet s’havia
de posar del seu bàndol, ajudant-lo i comprenent les seves
pors. La doma natural s’entén com un concepte global, però
pel damunt de tot és una filosofia. Existeixen gairebé tants
mètodes com professionals que s’hi dediquen, però tots comparteixen uns punts coincidents perfectament identificables.
En primer lloc, s’ha d’establir una línia de diàleg gestual amb
el cavall perquè és així com es comuniquen entre ells. Per
aquest motiu és bàsic conèixer en profunditat les seves pautes de comportament en estat salvatge.
També és molt important que el genet assumeixi el paper de
líder (com si fos el cavall dominant de la manada) i no pas de
dominador. Exercir el lideratge sobre l’animal és la base de la
doma natural perquè si no veu així al genet, mai el seguirà de
forma voluntària. L’obediència es converteix en alguna cosa
tan senzilla com seguir al líder de la manada en plena natura.
Per tant, la violència, els xiscles i els cops perden tota la seva
utilitat. Finalment, la base de tot és aconseguir la confiança
mútua entre cavall i persona, establir una relació d’amistat,
de cordialitat, que l’animal estigui alegre i relaxat.
Els experts consideren que la doma clàssica i la doma natural són compatibles, ja que comparteixen un mateix objectiu:
aconseguir un cavall equilibrat, dòcil, atent i sensible. L’única
diferència rau en el fet que la natural intenta amollar l’home al
cavall, i la clàssica aposta justament pel contrari. Dos camins
per arribar a un mateix destí.

FÀBRICA
Pol ind. Gaserans - Sector 1 - C/B – Parc. A
17451 Sant Feliu de Buixalleu
T 938 460 356 - Fax 872 012 999

PRESENTED BY DONNA LEE
www.janepinsos.com

MAGATZEM
C/Girona, 80 - 08440 Cardedeu
T 938 460 356
Fax 872 012 999
info@janepinsos.com

SANTI SERRA, L’ACTUACIÓ
ESTRELLA A BANYOLES
El popular Santi Serra actuarà diumenge a la Fira de
Sant Martirià. És un enamorat dels cavalls, els quals
ensinistra emprant només la veu i els gestos perquè
actuïn en espectacles, anuncis de televisió i fins i tot en
pel·lícules. Els equins acaben fent coses tan insospitades
com ara ballar, parlar o pintar quadres. Nascut a Manlleu
el 1988, va saltar a la fama quan va guanyar el programa
de Telecinco ‘Tú sí que vales’. A la petita pantalla també
va formar part del jurat de ‘Vaya fauna’. L’èxit a Europa
li va arribar arran d’imposar-se en un programa televisiu
a Alemanya.
Respecte a la publicitat, ha participat en anuncis
d’Adidas, Euromillón, Qatar Airways, Movistar, Vodafone,
Desigual, Sònar, Sony Ericson, Coca-Cola i Volkswagen.
Per aquest últim, produït per l’estudi Garbarz & Partner
i que només es va emetre a Alemanya, es va endur
dos guardons al Cannes Lions, el festival internacional
de la creativitat; un lleó d’or per la idea de l’espot i un
de bronze per la seva bona execució. Pel que fa als
videoclips musicals, ha treballat amb artistes com ara
Shakira i grups com ara Love of Lesbian.
L’afició li ve de tota la vida, ja que els seus pares eren
criadors de cavalls àrabs de competició, en la modalitat
de morfològic, raids i carreres. Va començar fent ‘rodeos’,
però de seguida (a 15 anys) es va adonar que havia de fer
un pas endavant i va apostar pels espectacles. D’aquí va
néixer l’empresa Sercam Shows, especialitzada en els
xous amb cavalls i en el rodatge d’anuncis publicitaris
amb tot tipus d’animals. De fet, les bestioles d’en Santi
apareixen en el 80% dels espots realitzats a Espanya. Ha
actuat a tot el món i en escenaris de tot tipus (teatres,
centres comercials, platós de televisió, platges) davant
de fins a 12.000 persones. Actualment, compta amb uns
7 cavalls, diferents gossos, àligues i falcons per fer
els seus espectacles. Les idees per crear-los li brollen
constantment de la ment i, per a ell, res és impossible.
Innovar l’apassiona. Sorprendre, deixar bocabadat el
públic. Va voler que un cavall volés i fes una coreografia
aèria i ho va aconseguir penjant-lo d’uns arnesos i una
grua. Impressionant, no?
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ARTICLE

L’esperit del Western
Les finals dels campionats de Catalunya de 2017 de ‘Pole Bending’ i ‘Barrel Racing’, dues modalitats de
la Munta Western, una disciplina hípica nascuda als Estats Units, tindran lloc durant la Fira d’enguany.
Sens dubte, es tracta d’una excel·lent oportunitat per gaudir a casa nostra d’un espectacle únic.
La Munta Western és una disciplina hípica que té el seu origen als Estats Units i que s’inspira en el treball de camp i de bestiar dels
cowboys. Combina diferents modalitats, com ara el Reining, el Cutting, el Pole Bending, el Barrel Racing, el Trail, els Trainers o el Roping.
En totes aquestes proves o competicions, els cavalls que hi prenen part han de confiar plenament en el seu genet, ja que aquest s’ha de
preocupar del treball amb el bestiar i el cavall ha de ser capaç d’actuar amb la mínima ordre que el seu genet li transmeti.
En l’edició d’enguany de la Fira de Sant Martirià (el diumenge 19 de novembre, de les 12 del migdia a les 2 de la tarda), tindran lloc les
finals del Campionat de Catalunya 2017 de Pole Bending i de Barrel Racing. Sens dubte, es tracta d’una excel·lent oportunitat per gaudir
a casa nostra d’un espectacle únic impregnat de l’esperit del Western.
Però, en què consisteix cada modalitat? Anem a pams.

Pole Bending

Barrel Racing

El Pole Bending (pol doblat) es basa en l’habilitat i la tècnica
del genet i la rapidesa i l’agilitat de moviments del cavall per
lluitar contra el rellotge. Els participants han de recórrer un circuit amb el menor temps possible superant en zig-zag sis pals
(o pols) clavats a terra en línia recta i a 6,4 metres de distància
l’un de l’altre, simulant la persecució i conducció d’animals. El
cavall guanyador és el que fa el recorregut amb menys temps i
amb menys penalitzacions.

El Barrel Racing (cursa de barrils) és una competició en què
els participants disposen d’un intent per completar un circuit al
voltant de tres bidons situats en forma de triangle en el menor
temps possible. Es combina la capacitat atlètica dels cavalls
amb l’habilitat del genet per maniobrar de forma segura i ràpida. Originàriament, (es van començar a disputar l’any 1948 a
Texas, als Estats Units) hi prenien part només dones, ja que era
una alternativa als ‘rodeos’ reservats als homes.

www.cabanyoles.com
Cooperativa Agrícola Banyoles

V. Matamala, 10 - 17244 Cassà de la Selva
Tel. 639 700 998 - 972 46 38 72

www.cancomas.cat

@CABanyoles

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

ENTREVISTA A JOANA VILÀ
Cinquè tinent d’alcalde i regidora de Comerç, Consum, Turisme, Fires i Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Banyoles

“Cada nova Fira és un repte nou i engrescador;
aquest és el secret de l’èxit al llarg del temps”
La Fira de Sant Martirià atrau cada any un nombre de visitants molt elevat a Banyoles,
molts d’ells provinents d’arreu de Catalunya, a causa de la seva àmplia programació
i una oferta variada per a tots els públics. És una mostra global, una ‘fira de fires’.
La valoració de l’any passat de la Fira va ser prou positiva, però amb
coses a corregir. Quines són?
La Fira de l’any passat va afegir un rumb més als que ja hi havia: els
espectacles eqüestres. És una mostra que s’ha caracteritzat per tenir una gran capacitat d’adaptació als nous temps, ha sabut créixer,
canviar i evolucionar quan ha calgut i d’acord amb les tendències
que marca la societat i els mateixos visitants. Una Fira que vol ser
un referent en el sector ha d’estar a l’avantguarda i els espectacles
eqüestres, en els últims anys, ho estan. Evidentment, hi ha coses a
corregir, tot i que jo en diria aspectes a millorar, i per això la Comissió
de la Fira de Sant Martirià i l’Ajuntament analitzem i posem sobre la
taula què cal canviar. Creiem que els espectacles eqüestres són una
bona aposta i tenen un gran potencial com a revitalitzadors.
Enguany es tornarà a apostar pels espectacles eqüestres amb un
denominador comú: la qualitat.
La qualitat és un objectiu que persegueix, ha perseguit i perseguirà
la Fira en tots els seus vessants, que són molts, així com en totes les
activitats que s’hi programen. Muntatges de qualitat, variats, respectuosos amb els animals en tot el seu procés i que permetin mostrar
una nova visió del món del cavall i la seva interacció amb l’home i
l’entorn. Els espectacles han de sumar, contribuir a valorar la figura
del professional i del mateix cavall. La Comissió de la Fira visita espectacles arreu de Catalunya, de l’Estat Espanyol i també d’Europa
per conèixer els nous muntatges i els professionals. Després, amb
tota aquesta informació sobre la taula, s’escull la programació.
El gran volum de visitants obliga a reformular algun aspecte de l’organització de la Fira? Per exemple, la zona d’aparcament?
És cert que la Fira atrau un nombre important de visitants. Com ja
sabreu, cada any s’habilita una gran zona d’aparcament annexa al
parc i al pavelló de la Draga, una superfície important que pot donar
cabuda a aquesta quantitat de persones. A més, hem de tenir en consideració que la ciutat de Banyoles té unes bones comunicacions a
peu de la zona de l’estany al centre de la ciutat, on disposem de zones
d’aparcament gratuït, de zona blava i un aparcament vigilat sota la
plaça de les Rodes. A banda de l’estacionament, també procurem repartir lavabos i zones de bar, accessos amplis i correctament senyalitzats, entre altres qüestions, que permeten una mobilitat ordenada.
Continua essent la Fira dels banyolins i banyolines, però també ja
una mica de tot Catalunya...
Sí, i aquesta és una de les virtuts que ens agrada molt. Mai ha perdut
el seu lligam amb els orígens, que era el món de la ramaderia i els
antics mercats de bestiar. El cavall, les races autòctones i el sector
primari hi són encara representats, però d’una altra forma. No en va,
és una Fira molt arrelada i estimada per tots els públics, precisament
perquè ofereix activitats ben variades. És una mena de ‘fira de fires’:
mercat d’artesania i art, fira comercial, mostra de races autòctones,
concursos morfològics, i tants altres exemples. Aquesta globalitat fa

que tingui interès més enllà de la comarca i la província. La gran feina
que fa la Comissió de la Fira al llarg de l’any suposa un esforç molt
important perquè aquest interès es mantingui i s’incrementi. Entenem
cada nova Fira com un repte nou, engrescador i atractiu, i aquest és
el secret de l’èxit al llarg del temps.
Finalment, parli’m del benefici que suposa pels comerços de la zona.
La Fira és la que aporta més visitants a la ciutat durant un cap de
setmana llarg. Els que ho noten més directament són els bars, restaurants i allotjaments, però també empreses de serveis. En el Firestany,
les empreses i comerços del Pla de l’Estany aprofiten aquest pas tan
important de visitants per presentar els seus productes i serveis, i
tancar vendes. És una excel·lent finestra de promoció empresarial
cap a un públic procedent d’arreu de Catalunya. A més, cal tenir en
compte les dates en què té lloc: en ple mes de novembre, després del
setembre (que suposa una reactivació després de l’estiu) i abans de
la campanya de Nadal. D’aquesta manera, també pot convertir-se en
un element revitalitzador de vendes durant aquest període.
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PROGRAMA
D’ACTES
2017

39

DIVENDRES 17

edició

A les 10 del matí

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

17, 18 i 19 de novembre
de 2017

JORNADA PER A ESCOLES:
VISITES AMBIENTADES I CONCERTADES (SECTOR 3)
A les 8 de la tarda:

INAUGURACIÓ DE LA FIRA SANT MARTIRIÀ 2017
FIRA MULTISECTORIAL- FIRESTANY (SECTOR 4)

DISSABTE 18

A partir de les 10 del matí

CONCURS MORFOLÒGIC

XXXVII EXPOSICIÓ
MONOGRÀFICA DEL GOS
D’ATURA CATALÀ (SECTOR 2)

(SECTOR 1)

Concurs morfològic i lliurament de premis

Durant tot el matí

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

VI MEMORIAL
Francesc Bosch Llorella

A les 5 de la tarda
Taula rodona i col·loqui. Club Gos
d’Atura Català

De 10 del matí a 8 del vespre

MOSTRA DE RACES
AUTÒCTONES DELS PAÏSOS
CATALANS (SECTOR 3)
Altres activitats:
A partir de les 10 del matí

9è CONCURS MONOGRÀFIC
Gallina empordanesa, oca empordanesa, gallina flor d’ametller i colom vol
català

Trofeu al millor ase català de la Fira
de Sant Martirià 2017, en finalitzar el
concurs morfològic de l’ase català

3r CONCURS MONOGRÀFIC

Inici dels concursos: 2/4 d’11 del matí

Conill del Penedès

A les 10 del matí

A la 1 del migdia

CONCURS DE CARRUSSELS

Lliurament de premis dels concursos
morfològics

(SECTOR 8)

Taula rodona, col·loqui i trobada de
criadors de “la gallina empordanesa”i
el Conill del Penedès

De 10 del mati a 2/4 de 9 del vespre

MOSTRA DE TRACTORS I
D’EINES ANTIGUES DEL CAMP
(SECTOR 7)
FIRA MULTISECTORIAL

FIRESTANY (SECTOR 4)
MERCAT D’ARTESANIA (SECTOR 5)
FIRA DEL DIBUIX I LA PINTURA
(SECTOR 5)

Gallina pairal

A partir de les 12 del migdia

1ª MOSTRA MONOGRÀFICA

CONCURS DE SALT - Torneig
Sant Martirià (SECTOR 8)

II MEMORIAL al Dr. Amadeu
Francesch millor au de la Fira

De les 10 del matí a les 9 del vespre

BAR DE LA FIRA (SECTOR 3)
Tasta els nostres productes autòctons

Reserva

2

A
PIST ENT
AM
CALF

ESPECTACLES EQÜESTRES (SECTOR 8)

A
PIST

A partir de la 1 del migdia

SANTI SERRA - DOMA EN LLIBERTAT
MIRON BOCOCI - DOMA EN LLIBERTAT /VOLTEIG COSAC

PARC
INFANTIL

A partir de les 4 de la tarda

A partir de les 10 del matí
Taula rodona, col·loqui i trobada
de criadors de “la gallina flor d’ametller”

CONCURS DE TREBALL DEL GOS D’ATURA
CATALÀ (SECTOR 2)

6

4

Pavelló
municipal

8

URANT
RESTA
PISTA

BAR

3

7
5

P

4

L

sania,
rs, arte
exposito
reservat a

dibuix

i pintu

ra

GIRONA

MOSTRA DE RACES AUTÒCTONES
DELS PAÏSOS CATALANS (SECTOR 3)

TRA

CEN

5

QUI ENCERCLA EL BURRO
7

P

visitants

D’ES

FINAL DEL TORNEIG de CPBT-Pole Bending
i Barrel Racing (SECTOR 8)

1

S

NE

ALI

RR

CO

restany

restany

D’11 a 1 del migdia

P
visitants

sitors Fi

sitors Fi

EXHIBICIÓ de Horseball (SECTOR 8)

De 10 del matí a 8 del vespre

ts a expo

ts a expo

De 10 a 11 del matí
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MAPA ESQUEMÀTIC
DE LA FIRA, ZONA
DE LA DRAGA

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

5 MERCAT D’ARTESANIA

2 CONCURS GOS D’ATURA CATALÀ

6 FIRA DEL DIBUIX I LA PINTURA

3 MOSTRA DE RACES
AUTÒCTONES CATALANES

7 MOSTRA I TROBADA
DE TRACTORS D’ÈPOCA

4 FIRA MULTISECTORIAL - FIRESTANY

8 ESPECTACLES EQÜESTRES

A 2/4 de 12 del migdia
Conferència “Genètica dels colors de les gallines”
A les 12 del migdia

VI CONCURS DE CANT DE GALL
A partir de les 3 de la tarda

EXHIBICIÓ D’AGILITY PUNTUABLE PEL
CAMPIONAT ANUAL DE GOS D’ATURA
CATALÀ (SECTOR 2)

39ª FIRA DE SANT MARTIRIÀ

17 18 i 19 DE NOVEMBRE, AL PAVELLÓ DE LA DRAGA

De les 10 del mati a les 2 del migdia

TROBADA DE TRACTORS ANTICS I
CLÀSSICS (SECTOR 7)
De 10 del mati a 2/4 de 9 del vespre

MOSTRA DE TRACTORS I D’EINES ANTIGUES
VENIU A VEURE EL NOSTRE ESTAND
DEL CAMP (SECTOR 7)
A LA FIRA DE BANYOLES

ESTANDS · VITRINES · ESPAI EXTERIOR · MOTOR I AUTOMOCIÓ · NOVES TECNOLOGIES · COMERÇ
LLAR I DECORACIÓ · MODA · BICICLETES, MOTOS I JARDINERIA · ENERGIES RENOVABLES · INFORMÀTICA
TELEFONIA · ESPORTS I OCI · EMPRESES DE SERVEIS...

FIRA MULTISECTORIAL
FIRESTANY (SECTOR 4)

MERCAT D’ARTESANIA (SECTOR 5)
FIRA DEL DIBUIX I LA PINTURA (SECTOR 6)

TOT I AIXÒ I MOLT MÉS A L'INTERIOR I A DAVANT DEL PAVELLÓ DE LA DRAGA
ENTRADA GRATUÏTA · AMPLI APARCAMENT GRATUÏT · SERVEI DE BAR I MEGAFONIA

De les 10 del matí a les 9 del vespre

Horari: Divendres: de 20h a 21.30h (inauguració) · Dissabte i Diumenge: de 10h a 20.30h.

BAR DE LA FIRA (SECTOR 3)

EMR 15

DEGUSTACIÓ DE PRODUCTES AUTÒCTONS: Durant el
dos dies es serviran esmorzars i dinars dels nostres
productes autòctons al bar de la fira
EMR146.indd 15

27/10/17 13:18

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

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

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

ASSEGURANÇA
PER ANIMALS
DE COMPANYIA PER A
ASSEGURANCES

ANIMALS DE COMPANYA

Menú de Nadal
per a empreses
Demana
informació

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

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

Agència exclusiva MAPFRE
LA SEVA SALUT,
Llibertat,
98 - 17820 Banyoles 972 57 44 37
LA NOSTRA
www.mapfre.com/oficinas/
1724
PREOCUPACIÓ

DGSFP C0058B17824566

ASSEFONT 1977 S.L. Agència exclusiva Mapfre

GUANYADORS CONCURSOS 2016
GUANYADORS CONCURS MONOGRÀFIC AUS
GALLINA EMPORDANESA

GALLINA PRAT

Millor gall
Raúl Coll

Millor gall
Eva Despuig

Millor gallina
Jaume Martí

Millor gallina
Rafael Rodriguez

Millor lot de cria
Jaume Martí

FLOR D’ATMETLLER
Millor gall
Xavier Andreu

Millor exemplar blanquiros
Raúl Coll

Millor gallina
Carlos Fernandez

Millor exemplar blanc
Jaume Martí

Millor lot de cria
Jaume Soler

Millor exemplar aperdiuat
Manolo Fajardo

Millor gall aperdiuada
Xavier Andreu

Millor exemplar rossa
Jaume Berenguer

Millor gallina aperdiuada
Carlos Fernandez

Millor exemplar roja
David Regualta

Millor gall negra
Manel Soler

Millor exemplar de l’exposició
Raúl Coll

GALLINA PENEDESENCA

Millor gallina negra
Manel Soler

Millor gall
Desert

Millor gall altres varietats
Jaume Soler

Millor gallina
Lluc Juscafresa

Millor gallina altres varietats
Ricard Solé

OCA EMPORDANESA

Millor exemplar de l’exposició
Xavier Andreu

Millor oc
Joan Sayeras

GALLINA PAIRAL
Millor gall
Francisco Guerra

Millor oca
Joan Sayeras

Millor gallina
Francisco Guerra

Millor lot cria
Josep Brugada

Millor lot de cria
Francisco Guerra

I MEMORIAL
AMADEU FRANSESCH

Millor gall aperdiuada
Francisco Guerra

Millor gall
Raúl Coll

Millor gallina aperdiuada
Francisco Guerra

COLOM DE VOL CATALÀ
76 exemplars dels quals es van
atorgar 6 excel·lents. Premis:

Millor gall blat
Francisco Guerra

1er Premi
Blau vetat cuablanc de Pere Madueño
2on Premi
Cap de frare blau manto de Lluís Colom
3er Premi
Moscat cuablanc de Benet Juncosa
Exemplar més interessant
Enter balu coll d’aram
de Jordi Costa

Millor gallina blat
Ventura de Lamo
Millor exemplar de l’exposició
Ventura de Lamo

GUANYADORS CONCURS MORFOLÒGIC CAVALLS
CAVALL DE TIR

Híbrid: Mul

Pollina d’1 a 2 anys

1r Premi: Morena.
Propietària: Dolors Ollé Clavaguera
2n i 3r Premi: deserts

1r Premi: Bitxo.
Propietari: Jaume Planas
2n Premi: Pinkfloid.
Propietari: Joan Teixidor
3r Premi: desert

1r Premi: Bruna.
Propietari: Explotacions Ramaderes Jan
2n Premi: Isvela de Can Quim.
Propietari: Rosa Avellanet Torres

Poltre fins 3 anys

GUARÁ CATALÀ

Poltra fins 3 anys

1r 2n i 3r Premi: deserts

Pollina fins a 1 any

Euga de més de 3 anys
1r 2n i 3r Premi: deserts

Cavall de més de 3 anys
1r Premi: Propietari: Ivan Masolivé
Galue

1r Premi: Lliurona.
Propietari: Joan Teixidor
2n i 3r Premi: deserts

1r Premi: Mikey.
Propietària: Exploracions Remaderes Jan
2n Premi: Vern.
Propietari: Xavier Barceló Colomer
3r Premi: Tit. Propietari: Lluís Vila Coll

1r Premi: Prana.
Propietari: Josep Jutglà
2n Premi: Bellalluna.
Propietari: Explotacions Ramaderes Jan

3r Premi: Eixerida.
Propietari: David Coll Sabater

Pollí d’1 a 2 anys

3r Premi: Guiterra.
Propietari: Yeguada Can Boada

1r Premi: Lavs. Propietari: Lluis Vilà Coll
2n Premi: Om. Propietari: Xavier Barceló
3r Premi: Corneli. Propietari: X.Barceló

Guarà de més de 3 anys
1r Premi: Ars. Propietari: Joan Teixidor
2n Premi: Bruc. Propietari: Lluís Vila 3r
Premi: Fumblanc. Propietari: Lluís Vilà

Pollina de 2 a 3 anys
1r Premi: Estrellaix.
Propietari: Jaume Segura
2n Premi: Rusita.
Propietari: Xavier Barceló
3r Premi: Esvalenca.
Propietari: David Coll

Cobles
1r Premi: Cobles. Propietari: Jaume Segura
2n Premi: Cobles. Propietari: Yeguada Can
Boada
3r Premi: Cobles. Propietari: Lluís Vilà

Pollí de 2 a 3 anys
1r Premi: Xillu.
Propietari: Jaume Segura

Tanques metàl·liques
Tanques elèctriques
de seguretat

Us desitgem una bona festa
I

1897

Ferreteria en general

2017
0%

10

Ferrer de tall

IENERG

A

Tot per al cavall i el genet

GR

LE

Híbrid: Mula

Pollí fins a 1 any

Somera de més de 3 anys

A

2n i 3r Premi: deserts

1r Premi: Mona.
Propietari: Xavier Barceló Colomer
2n Premi: Corbata. Propietari: Lluis
Vilà Coll
3r Premi: Espelunga de Cal Quim.
Propietari: Rosa Avellanet

2n Premi: Turó. Propietari: Lluis Vilà Coll
3r Premi: deserts

OR

ÍGEN RENO

VA

B

Sol·licita el teu certificat 100% renovable per al teu negoci a:
972 58 00 58

Av. Països Catalans, 140 · Banyoles

www.agrienergia.com

oficina@agrienergia.com
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El colom
dels mil vestits
Text: Òscar Bonet / Revisió: Lluís Colom (Club del Colom de Vol Català)
Fotos: cedides pel Club del Colom de Vol Català

El colom de vol català és una raça pròpia de Catalunya, una de les més interessants del món en
l’àmbit genètic per la complexitat de colors i de varietats, que fa uns anys va ratllar el llindar de
l’extinció, però una intervenció oportuna a iniciativa privada de diversos criadors ho va evitar.
Menut (de 250 a 320 gams), fa l’efecte que és més gran pel seu pit
ample i arrodonit, i pel seu posat dret i esvelt. El seu cap és petit
i un pèl quadrat, sense arestes, en forma d’avellana. El plomatge
és enormement divers i es divideix en diferents varietats segons
l’abundor i la distribució del color blanc. Per aquest motiu, és conegut com ‘el colom dels mil vestits’. De caràcter alegre, vivaç,
actiu i manyac, és alhora desconfiat i reticent a posar-se en llocs
aliens al seu colomar. Despert, sempre està alerta al més mínim
moviment. Bon criador.
D’ençà que el doctor Josep Antonín Cuatrecasas va estandarditzar la raça, es va revifar l’interès per aquest colom propi de Catalunya perquè, d’entre les 1.500 races de coloms que hi ha al món,
la de vol català és la que dóna més joc als aficionats a la investigació genètica dels colors. No fa gaires anys va ratllar el llindar de
l’extinció, però actualment s’ha aconseguit revertir la situació, tot
i que encara falta recuperar moltes varietats, una feina que s’està
fent conjuntament entre els socis del Club del Colom de Vol Català.
Partint d’un tronc racial d’origen oriental (Índia, Turquia, Síria, Líban, Jordània i nord d’Egipte), va ser introduït a la península Ibèrica per l’intens comerç mediterrani dels Països Catalans durant els
segles XII, XIII i XIV. Amb el temps, i mitjançant encreuaments amb
altres races existents a Catalunya, es va anar obtenint el caràcter, la forma de volar, la morfologia actual i una immensa i bonica
gamma de colors que configuren la raça actual. S’ha trobat una
de les varietats més emblemàtiques d’aquest colom representada
en un gravat del segle XIII i les primeres referències documentals
les trobem el 1613.
De bon començament, va ser seleccionat per al vol en estol (o vol
en bàndol), una pràctica que era molt apreciada pel tipus de joc
conegut com a ‘guerra de colomars’. La raça va gaudir del seu
màxim esplendor a la Barcelona de finals del segle XIX. En aquella època, un de cada quatre terrats de la ciutat tenia un colomar
dedicat a aquest joc, on els colomistes passaven hores amb els

seus coloms i s’oblidaven durant una estona de les seves preocupacions. Durant la Guerra Civil i en els anys posteriors, el nombre d’exemplars es va reduir dràsticament fins a arribar gairebé
a l’extinció.

GUERRA DE COLOMARS
Com ja s’ha dit, la raça va ser utilitzada durant anys per les guerres de coloms. A mitjans i finals del segle XIX, l’afició estava molt
estesa. Els afeccionats feien volar els coloms en esbart després
d’haver-se passat hores ensinistrant-los en els colomars, unes
grans estructures de fusta aixecades als terrats.
Els colomistes solien tenir entre 150 i 200 individus que, obeint
a palmes, espetecs i moviments de bandera, arrancaven a volar
agrupant-se de seguida i elevant-se fins a formar un cercle o una
el·lipse al voltant del seu colomar, fent diferents girs, sense allunyar-se mai prou perquè el seu propietari no els perdés de vista.
Allò, que era ja un espectacle en si mateix, encara adquiria més
emoció quan, de sobte, apareixia al cel l’estol d’un colomar proper aviat a l’aire en el moment oportú per un colomista rival. Quan
coincidien les òrbites dels dos estols, es formava un gran grup i el
desafiament ja estava servit...
Després d’haver deixat volar plegats els dos esbarts una bona estona, es produïa la crida (simultània, moltes vegades, i a través
d’un so convingut que les aus associaven al repartiment de gra)
i, llavors, els coloms més veterans tiraven cap al seu colomar, arrossegant en la seva ràpida maniobra algun despistat o inexpert
animal del bàndol contrari que apareixia a la lleixa d’entrada equivocada. La resta de feina l’acabava de fer un enginyós sistema
de politges i comportes establert a l’entrada superior. Un cop ben
analitzada la qualitat de la peça, i en funció de les relacions amb el
colomista vençut, se li tornava el captiu, es canviava per un rescat
en metàl·lic prèviament acordat o s’amagava per aparellar-la. Si
les relacions no eren amistoses, no es tornava el presoner i, fins i

El 1990 s’inicià un procés de recuperació per part d’uns pocs criadors que s’ha vist recompensat en l’actualitat amb la consolidació
d’algunes de les varietats més típiques (l’enter, el cap de frare, el
mongí, el girat, el cua blanc, el xarel·lo o el cap i cua). A més de la
seva terra d’origen, aquest colom sempre ha estat molt apreciat a
les Illes Balears i a València. Avui dia, la raça s’ha escampat entre
els afeccionats a la cria de coloms i es poden trobar a França,
Alemanya, Anglaterra, els Estats Units, Portugal i Holanda.

UNA ASSOCIACIÓ QUE EN
POTENCIA LA RECUPERACIÓ
Constituïda l’any 2008 i registrada per la Generalitat de Catalunya, el Club del Colom de Vol Català és una associació que
potencia la recuperació, cria, difusió i manteniment d’aquesta
raça de colom autòctona de Catalunya, agrupant-ne els criadors i procurant el contacte i l’ajuda permanent entre ells.
Compta amb més d’un centenar de socis (en concret, 111) repartits, en la seva majoria, per tota la geografia catalana, però
també en altres indrets de l’Estat espanyol i d’altres països
del món. Entre els criadors es troben afeccionats de totes les
edats, sexes i nivells de coneixement, des dels que comencen
fins als més reconeguts especialistes.

En memòria de
Quim Gratacós i Prat
El passat 29 d’agost va morir
qui va ser veterinari i secretari
de la Fira de Sant Martirià,
Quim Gratacós i Prat, a l’edat
de 64 anys. Nascut el 1953, va
ser fill d’un dels pioners de la
història de la veterinària, el
doctor Jaume Gratacós Masanellas, i l’autor, juntament
amb el seu pare i la seva germana Mariona, d’obres com
ara ‘Manescals, albèiters i veterinaris a Banyoles’, ‘La
ganadería en el descubrimiento de América’ o ‘Diccionari
d’exterior del cavall’. El 1992, el TERMCAT (Centre de
Terminologia del Català) el va nomenar assessor en
terminologia de ramaderia, morfologia i races equines,
també juntament amb el seu pare, i van contribuir a
l’edició del ‘Diccionari de veterinària i ramaderia’. Va dur
a terme nombroses recerques en l’àmbit de la veterinària
gironina, i especialment, en l’àrea del Pla de l’Estany,
amb Banyoles com a epicentre de la seva activitat, i
va participar en nombrosos congressos d’història de
la veterinària en qualitat de president de l’Associació
Catalana de la Història de la Veterinària (ACHV). També
va ser membre de l’il·lustre membre del Col·legi Oficial de
Veterinaris de Girona, jugant un paper fonamental en la
creació del museu veterinari del col·legi.
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tot, s’arribava a donar-li mort. Aquell frenesí competitiu responia a
la rivalitat per comprovar quin estol tenia uns patrons i colors més
perfectes, quin colomista exhibia una millor habilitat per maniobrar el bàndol en l’aire i en les picardies per tancar les contràries.
Els esperits d’aquells homes quedaven presos de la màgia dels
seus coloms, dels seus dibuixos, dels seus colors, de l’estètica
única dels seus bàndols en vol.

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Els Serveis de Millora i Expansió Ramadera i Genètica Aplicada (Semega)
de la Diputació de Girona es van crear l’any 1970 amb l’objectiu de donar
suport al sector ramader de les comarques gironines mitjançant activitats
d’assessorament tècnic, de desenvolupament tecnològic i de formació
i divulgació.
Actualment, Semega és una entitat pública empresarial que ajusta la seva
activitat a l'ordenament jurídic privat, i disposa d’una unitat d’experimentació
i de pràctiques a la Finca Camps i Armet, a Monells, on efectua tasques
de control lleter i impulsa la millora genètica del boví gironí mitjançant
un programa de testatge de braus dut a terme en col·laboració amb altres
centres de diferents comunitats autònomes. També treballa en el trasplantament embrionari i fomenta les races autòctones, com ara la ripollesa en oví.
La Finca Camps i Armet de Monells, seu del Campus Agroalimentari
de Girona, acull també les oficines i les granges de Semega.
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Retroben el conill del Penedès
A la dècada dels 60, aquesta raça pròpia de Catalunya es va donar per extingida, però des de fa uns
anys un grup d’aficionats intenta recuperar-la. En l’actualitat se’n poden veure un grapat d’exemplars
que provenen de línies genètiques antigues retrobades en masies i vells criadors. En un article de
Joan Armengol publicat a la revista Agricultura i Ramaderia l’any 1932 es descriu la seva morfologia.
El conill del Penedès (duu el nom d’aquesta àrea geogràfica perquè
aquí va ser on es va seleccionar en les masies), conegut també com
el conill del país, és una raça de conill domèstic pròpia de Catalunya que gairebé va desaparèixer cap al tomb del segle XIX al XX
possiblement perquè va ser arraconat i substituït per altres races
híbrides foranes millorades, tot i que també podria haver-se hibridat
i diluït en aquestes mateixes races. En la dècada dels anys 60, l’entrada de races industrials va contribuir al seu retrocés.

EL PATRÓ
La varietat catalana té dos colors: marró i lleonat, i pesa uns 3 quilos.
Provinent del conill de bosc aclimatat al país, és clarament d’aptitud
càrnia, no necessita gaires atencions i el seu índex maternal és molt
bo. En un article signat per Joan Armengol a la revista Agricultura
i Ramaderia de l’any 1932, es descriu la morfologia del conill que
dominava per aquella època en el Penedès, el patró: “De color gris,
pèl brillant i llarg, té les orelles regulars i dretes, un cap allargassat,
ulls grossos, negres i brillants, potes regulars i una cua ben llarga.
Sol pesar uns 3 quilos, és prolífic i poc propens a malalties”. “No es
pot comparar amb el gegant d’Espanya quant a mida, però en altres
aspectes ha demostrat la seva superioritat. És més rústec i fort per
més que sigui de mida més petita, donen un bon rendiment, tot i que
encara es podria millorar molt”, subratlla.

SELECCIÓ
El millorament de la raça és
un punt en què Armengol posa
l’accent, ja que, al seu entendre, és possible “per mitjà del
treball, l’observació i la selecció. Si tots els que crien conills
a la nostra comarca fessin tots
els possibles per seleccionar-los i millorar-los, tindríem,
si ja no la tenim, una raça que,
pel sol fet de ser natural d’aquí,
d’estar aclimatada, reuniria
tantes característiques pròpies que no hauria d’envejar res a les altres races forasteres, ni a la tan famosa i excel·lent, no ho neguem,
gegant d’Espanya”. Tot i que Armengol diferencia explícitament el
conill del Penedès del gegant espanyol, és possible que estiguessin
fortament emparentats.
Actualment, podem trobar el conill del Penedès per la comarca de
Tarragona. Les seves característiques més importants són la rusticitat i prolificitat, el pelatge de color silvestre o lleonat, les orelles
regulars i erectes, una lleugera barballera sota el coll i ulls grossos
i de color negre brillant.

AFRAC

Associació Foment Raça
Asinina Catalana
646 492 310
Benvolguts socis i simpatitzants dels rucs:

Un any més, anem fent el ruc més que mai. Cada dia costa més mantenir una cabanya d’animals que no sé si ens portarà enlloc. La
qüestió és que els amants dels rucs no abaixem la guàrdia i fem tot i més per tirar endavant.
Us convidem a participar en la Fira de Sant Martirià, el dia 18 de novembre, quan tindrà lloc el tradicional concurs morfològic, en què
podeu participar tots els socis.
La Fira de Sant Martirià és la mostra més important que es fa a Catalunya del món dels rucs, un dels aparadors més potents de què
disposa l’Associació per mostrar al públic en general els millors exemplars de Ruc Català i fer veure la necessitat de conservar aquesta magnífica raça.
Animeu-vos i porteu els vostres millors exemplars i així aconseguirem fer un bon concurs morfològic que serveixi per consolidar una
tradició tan arrelada.
Bona Fira de Sant Martirià per a tothom.

Destresa canina
Heu vist mai una demostració de treball de gos d’atura català? Per primer cop, teniu l’oportunitat
de veure’n una a la Fira de Sant Martirià, el diumenge a les 11.30 hores. Us deixarà bocabadats...
metres col·locant les ovelles en línia recta i ell, just al darrere; en la
tercera, haurà de fer passar les ovelles per un portal estret; i, en l’última, haurà de tancar les ovelles en un cercle amb molta cura. Els tres
primers gossos que superin correctament les proves i que ho facin en
menys temps rebran un trofeu.
En el concurs, organitzat pel Club del Gos d’Atura Català, hi prendran
part uns cinc gossos provinents de Catalunya i del País Valencià. A
banda de constituir un espectacle per si mateix, vol ser també un reconeixement a un ofici ancestral (el pastoreig transhumant) que ha
permès i permet respectar el nostre territori amb una activitat respectuosa amb el medi ambient i que manté ben viu el vincle amb el nostre
passat i les nostres tradicions.
Per primer cop en la seva història, la Fira de Sant Martirià acull, el
diumenge a les 11.30 hores del matí, una demostració de treball del
gos d’atura català (el nom fa referència al fet que atura els ramats i
no els deixa entrar als sembrats ni sortir-se del camí traçat pel pastor)
en format concurs en què es podrà contemplar en directe la impressionant destresa d’aquesta raça autòctona catalana. En una mateixa
mànega, manats mitjançant crits o xiulets, els gossos hauran de superar quatre proves relacionades amb el treball que fan diàriament
amb el pastor. En la primera, l’animal haurà de conduir les ovelles
allà on es trobi el seu amo; en la segona, haurà de fer camí durant 15

LA RAÇA
El gos d’atura català, una raça reconeguda oficialment l’any 1929, es
defineix com un animal, intel·ligent, molt viu, amb bonic pèl, i resistent
al fred i la calor. D’entre les seves qualitats cal destacar un caràcter
rústic i estimable, molt entregat al pastor i al ramat que se li confia, la
desconfiança en allò que desconeix i també la capacitat de reaccionar ràpidament davant situacions estranyes i de prendre decisions
de forma independent.

Compartim les
festes amb tu!
Vine a visitar-nos
Bonpreu de Banyoles:
C. Mata, 11
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