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LA REVISTA DE
SANT MARTIRIÀ

14 i 15 de novembre de 2020
Per gaudir del món del cavall
i conèixer les races autòctones
dels Països Catalans

www.firasantmartiria.com

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
info@olotnet.cat

UNA FIRA EN LÍNIA

Disseny i maquetació:
Estudi Oliver Gràfic

La Fira de Sant Martirià de Banyoles acudeix, un any més, a la seva cita anual. Però enguany ha hagut
de reinventar-se, donada la gravetat de la situació sanitària. La Fira doncs tindrà lloc de manera digital, en línia el cap de setmana del 14 i 15 de novembre. Aprofitarem la tecnologia per mantenir-la viva i
connectada amb la gent.
La programació es podrà consultar a través de la pàgina web de la Fira (www.firasantmartiria.com),
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s’ha elaborat respectant al màxim les mesures de seguretat i comptarà amb demostracions de salts,
carrusels, doma en llibertat, xerrades o entrevistes sobre temàtiques relacionades amb el món del

Tiratge:
Difusió en digital

cavall i de les races autòctones.
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Tots els continguts es retransmetran per Banyoles Televisió, Ràdio Banyoles i per les xarxes socials de
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la Fira. Així mateix aquesta edició de la revista de la Fira és en format únicament digital.
Volem que tothom pugui viure i gaudir de la Fira d’enguany, encara que sigui d’una manera diferent.

Novembre 2020

Desitgem que el proper any ens puguem retrobar en el marc habitual de la Fira.

Informació:

Gràcies als que feu possible que cada any puguem gaudir de la nostra Fira.

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

Fira de Sant Martirià 2020
Associació Fira de Sant Martirià

Vine a conèixer els nostres productes de proximitat i
KM0 del Pla de l’Estany.
Cooperativa Agrícola Banyoles

@CABanyoles

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

cooperativa_agricola_banyoles

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

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

www.i-segurbanyoles.cat
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Portada:
Fotografia d’Ernest Costa i
Savoia. El solar de Balandrau
(Ripollès)

UNA FIRA DE RAÇA
Miquel Noguer i Planas. Alcalde de Banyoles
A l’igual que la recent festa major, la fira de Sant
Martirià haurà de ser també diferent, per la situació d’excepcionalitat sanitària que estem vivint. I,
com ja vaig expressar amb motiu de la festa en honor al nostre patró, més important que el format és saber mantenir
l’esperit de la fira, encara que, enguany, ens toqui viure-la de lluny,
ben diferent del que hem estat acostumats durant més de 40 anys.
Soc ben conscient que la fira representa un punt de trobada molt esperat per totes aquelles persones que treballen en el sector agrari
i ramader de casa nostra. I també pel nombrós públic que se la fa
seva i que converteix Banyoles, durant un cap de setmana, en un pol
d’atracció molt potent per tot el país. Aquest 2020 no podrà ser així,

referència del Pla de l’Estany i de les comarques de Girona sobre el
món del cavall i les races autòctones dels Països Catalans.
Des de l’ajuntament, la nostra voluntat, prou demostrada, és la de donar suport constant i continuat a les diferents activitats que s’organitzen a la ciutat, la majoria d’elles impulsades pel nostre ric i divers
teixit associatiu. I amb la finalitat de contribuir a fer de Banyoles una
població socialment rica i atractiva i de generar activitat econòmica.
La fira d’aquest any es podrà seguir per les xarxes socials i pels mitjans de la ciutat, Ràdio Banyoles i Banyoles TV. Tots ells, ens la serviran a casa. I, potser, viurem la paradoxa que aquesta esdevingui
una de les fires més seguides de la història, gràcies a les diverses
plataformes en les quals tindrà presència.
Si em permeteu el símil, la fira de Sant Martirià ha demostrat que
és una fira de raça. Tant, que ni les penoses circumstàncies econòmiques del passat ni la cruesa de la pandèmia que ara patim, hagin

i tots plegats ens haurem de resignar. No tenim cap altra alternativa.

aconseguit tombar-la ni un sol any.

Des d’aquí, vull animar l’Associació Fira de Sant Martirià a fer la millor

Ens trobem, doncs a la fira! Hi serem tots, i cadascú des de casa seva!
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fira possible, en la confiança que l’any vinent tornarà l’escalf humà i
dels animals per continuar fent, d’aquesta celebració, la mostra de

Regidora de Promoció Econòmica.
Comerç, Consum, Turisme i Fires.
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que la Fira, si es podia portar a terme, s’hauria de replantejar d’acord

Anna Tarafa i Güell.

a les mesures vigents per fer front a la Covid-19, i amb molta cautela
i precaució. I així vam començar-la a plantejar, conscients que qualsevol dia la situació podia empitjorar i s’hauria de cancel·lar.

Enguany el Parc de la Draga no s’omplirà de ca-

Malauradament així ha estat. En aquesta 42a edició no veurem el Parc

valls, mules, pollins, someres, gossos, vaques,

de la Draga ple a vessar de gent, ni concursos morfològics, ni exhibi-

coloms, o qualsevol altre animal de raça autòcto-

cions de salt, horseball o espectacles eqüestres, per citar algunes ac-

na del nostre país.

tivitats. Ni tampoc el Mercat d’artesania ni el Firestany. Res d’això és

La crisi sanitària de la Covid-19 no ens permet portar a terme la tradicional Fira de Sant Martirià els dies 13,14 i 15 de novembre. Aquest
cap de setmana trobarem a faltar la Fira que ens permet conèixer i
gaudir durant uns dies del món del cavall i de les races autòctones
que anys enrere omplien les nostres masies i cases de pagès.
Fins al darrer moment hem treballat frec a frec amb l’Associació Fira
de Sant Martirià per adaptar-nos a aquesta situació sobrevinguda. Al
mes de març, quan normalment comencem a plantejar l’edició anual,
veiem el mes de novembre llunyà i la possibilitat encara d’una normalització de la situació. Al maig, juny, l’esperança d’una Fira amb tota

possible, però no podem defallir. Amb l’Associació de la Fira de Sant
Martirià - a qui aprofito des d’aquestes línies per agrair la seva predisposició i treball especialment en aquestes darreres setmanes- hem
reajustat el programa d’activitats al Parc de la Draga a una programació virtual que ens agradarà compartir amb tots vosaltres des de casa
vostra.
La Fira de Sant Martirià és un llegat cultural i un tret identitari de la
ciutat que hem de preservar i conservar. És un any diferent i la Fira
també serà diferent, molt diferent, però no podem deixar que la pandèmia se’ns l’emporti, ni que sigui només per un any.

la seva esplendor va començar a defallir. I al setembre ja teníem clar

CONCURS INSTAGRAM

CATEGORIA

COMERÇ

2.000€
EN PREMIS

Busca els aparadors
decorats per la Fira de
Sant Martirià, fes una foto i
penja-la a Instagram
etiquetant
@associaciobanyoles i
amb el hashtag
#ﬁrasantmartiria20

Tens temps de l’11 al 20 de novembre de 2020
Consulta les bases a: www.ﬁrasantmartiria.com

CATEGORIA

FIRA

O bé exprimeix la teva
creativitat amb la Fira de
Sant Martirià i comparteix
el teu dibuix, pintura,
manualitat… a Instagram
etiquetant
@turismebanyoles i amb
el hashtag
#ﬁrasantmartiria20

Organitza:

#debanyoles

UNA FIRA VIRTUAL

memòries on Joan Saubí i Joan Olivas explicaven els orígens

de la Draga, però no deixarà d’acudir a la seva cita anual amb el

de la mostra. Tota la programació es podrà seguir en directe al

món del cavall i les races autòctones. L’Associació de la Fira de

107.3FM de Ràdio Banyoles o bé a través del web www.radioba-

Sant Martirià, amb el suport de l’Ajuntament de Banyoles, han

nyoles.cat.

fet un esforç per reinventar la mostra i adaptar-la a la situació
actual.

Exposició de cartells i concurs

El cap de setmana del 14 i 15 de novembre la Fira de Sant Mar-

Prèviament a la celebració de la Fira

tirià estrenarà un nou format com a fira virtual. L’organització

de Sant Martirià virtual, l’Associació

de la Fira ha arribat a un acord amb Banyoles Televisió i Ràdio

Banyoles Comerç i Turisme i l’Àrea de

Banyoles perquè l’essència de la mostra es mantingui a través

Promoció Econòmica de l’Ajuntament

dels continguts que els dos mitjans locals emetran durant tot

han organitzat una mostra de cartells

el cap de setmana. Serà una edició única i especial perquè els

antics de la mostra que es podran veu-

veïns i veïnes de Banyoles i comarca no deixin de connectar-se

re als aparadors dels diferents establi-

amb el sector del cavall, les hípiques, les exhibicions eqüestres

ments associats a l’entitat.

o les races autòctones.

A més, també han convocat un con-

Banyoles Televisió oferirà una programació de continguts du-

curs de fotografies a Instagram amb

rant tot el cap de setmana que inclourà demostracions de salts,

diferents premis valorats amb un total

carrusels o doma en llibertat, que s’han elaborat en col·laboració

de 2.000€. S’hi podrà participar com-

amb els centres eqüestres i hípiques que habitualment partici-

partint fotografies dels aparadors dels

pen en la Fira de Sant Martirià. Pel que fa a les races autòctones

establiments que participen a l’expo-

s’oferirà una mostra virtual que, a través d’entrevistes amb dife-

sició o bé dibuixos o manualitats ins-

rents representants del sector, farà un repàs a les principals ra-

pirats en la Fira de Sant Martirià. Totes

ces autòctones dels Països Catalans, per conèixer-ne les prin-

les fotografies s’hauran de publicar a

cipals característiques, la història i la situació actual i futura de

la xarxa social Instagram entre l’11 i el

cadascuna d’aquestes races, que habitualment són presents a

20 de novembre amb l’etiqueta #fira-

la mostra que s’organitza al Parc de la Draga.

santmartiria20.

La programació s’oferirà per Banyoles Televisió, es podrà con-

Tota

sultar a través del web firasantmartiria.banyoles.cat i des de les

d’aquesta edició virtual de la Fira de

mateixes xarxes socials de la Fira de Sant Martirià.

Sant Martirià es podrà consultar a

Durant el cap de setmana del 14 i 15 de novembre Ràdio Banyoles oferirà també una programació especial centrada en la Fira
de Sant Martirià on emetran programes especials sobre la mostra emesos per l’emissora i fragments de la història de la Fira,
com per exemple una edició especial del programa Records i

la

informació

actualitzada

través de la pàgina web www.firasantmartiria.com, on es podrà descarregar també la nova edició de la revista
de la fira que serà únicament en format digital.
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Aquest any la Fira de Sant Martirià no serà físicament al Parc
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14 i 15 de novembre

info@servidraga.com
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BANYOLES LLEURE S. L. - Puigpalter, 46 Pol. Ind. UP-4 Nau B - 17820 Banyoles
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Vine a gaudir d’un àpat amb nosaltres, davant
de l’estany i a prop de la Fira de Sant Martirià
Pàrquing gratuït

BERSA

DIAGNOSI
I CONTROL
DE PLAGUES,
SANITAT AMBIENTAL

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

639 64 98 32
972 57 42 16

C/ Conill, 11-13 - BANYOLES (Girona)

PROGRAMACIÓ
de 10:00h a 11:00h
Esteve Bosch (guarà catala i ovella). RACES AUTÒCTONES
Història de la Fira. REPORTATGE

de 10:00h a 11:00h

Josep Brugada (oca empordanesa i eines camp). RACES

Hípica Can Costa. UN COP D’ULL A LES HÍPIQUES

AUTÒCTONES

Jacint Planas (carruatges i enganxall). REPORTATGE

Dissabte 14 de novembre

Història de la Fira Sant Martirià. REPORTATGE
de 11:00h a 12:00h
Centre Eqüestre La Campana. LES HÍPIQUES AL DESCOBERT

de 10:00h a 11:00h

Espectacles FSM2020. ESPECTACLE

Hípica Can Costa. UN COP D’ULL A LES HÍPIQUES

Entrevistes temàtques FSM2020. ENTREVISTES

Jacint Planas (carruatges i enganxall). REPORTATGE

Història de la Fira Sant Martirià. REPORTATGE

Jaume Casas (Vaca bruna del pirineu). RACES AUTÒCTONES

de 12:00h a 13:00h

Centre Hípic Equilibre. UN COP D’ULL A LES HÍPIQUES

Jaume Soler (Gallina flor d’ametller). RACES AUTÒCTONES

Joan Moret (Euga de muntanya del Ripollès). RACES

Joan Gassó (Guarà català). RACES AUTÒCTONES

AUTÒCTONES

de 11:00h a 12:00h
El Clot de les Deus / Club Horseball Banyoles.
UN COP D’ULL A LES HÍPIQUES

Mei Pastor (Gallina empordanesa). RACES AUTÒCTONES

de 13:00h a 14:00h
Narcís Ametller (Colom de vol català). RACES AUTÒCTONES
La Fira Revobina. HISTÒRIA
Espectacle Astrea a càrrec d’Equinatur i Excalibur
ESPECTACLE

de 12:00h a 13:00h

de 15:30h a 16:30h

Àngel Casellas (Gos d’atura català). RACES AUTÒCTONES

Història de la Fira Sant Martirià. REPORTATGE

Història de la Fira Sant Martirià. REPORTATGE

Club Alforges. LES HÍPIQUES AL DESCOBERT

Marco Sangiorgio (Fruiters tradicionals). RACES AUTÒCTONES

Espectacles FSM2020. ESPECTACLE

La Saga Horseball Team. UN COP D’ULL A LES HÍPIQUES

de 16:30h a 17:30h

de 13:00h a 14:00h

Entrevistes temàtiques Fira Sant Martirià Virtual.

Hípica Bosquerós. UN COP D’ULL A LES HÍPIQUES

ENTREVISTES

Inti Schenkel: espectacle de doma en llibertat. ESPECTACLE

de 17:30h a 20:30h

de 15:30h a 16:30h

Espectacles FSM2020. ESPECTACLE

Jaume Berenguer (Gallina pairal). RACES AUTÒCTONES

La Fira reVOBÍna. REBOVÍNA

Equinatur Girona. UN COP D’ULL A LES HÍPIQUES

Record: Especial Fira de Sant Martirià 2017-2018. REEMISSIÓ

Albert Vilardell (Cabra de l’Albera). RACES AUTÒCTONES

22:00h

de 16:30h a 17:30h

Especial Fira Sant Martirià 2020. VARIS

Jordi Parals (Abeuradors d’aus). RACES AUTÒCTONES
Història de la Fira. REPORTATGE

Ràdio Banyoles.cat o 107.3 FM

de 17:30h a 20:30h

17:00h Entrevista a Anna Tarafa i Joan Frigola, seguit de la

Espectacles FSM2020. ESPECTACLE

reposició del programa El Baixant de plaça amb Jordi Xena i Miquel

La Fira reVOBÍna. REBOVÍNA

Rustullet que van fer el 2009 en directe des del pavelló de La Draga.

Record: Especial Fira de Sant Martirià 2017-2018. REEMISSIÓ

18.00h Reposició del programa Records i memòries on Joan Olives i

22:00h

Joan Saubí repassen la història i els records de la Fira de Sant Martirià.

Especial Fira Sant Martirià 2020. VARIS

19:00h Reposició del programa especial que els Serveis Informatiu
de Ràdio Banyoles van fer el 2008, seguit del Matí de ressaka que es
va fer també en directe des del Pavelló de La Draga.

FIRA DE SANT MARTIRIÀ_20

Divendres 13 de novembre

Diumenge 15 de novembre
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BANYOLES TELEVISIÓ
firasantmartiria.banyolestv.cat

ARTÍCLE

CONSERVAR LES LLAVORS CATALANES
La Xarxa Catalana de Graners, nascuda l’any
2004, treballa cooperativament per conservar les
llavors autòctones i ecològiques, i per fomentar
un nou model agrícola i sostenible que redundi
en la qualitat dels nostres aliments.
La connexió de molts petits productors sensibilitzats amb el
problema de la pèrdua de llavors tradicionals i la negació d’un
model agrícola hegemònic i poc sostenible va fer possible la
creació, l’any 2004, de la Xarxa Catalana de Graners (XCG), organitzada de forma horitzontal i assembleària.
Des d’aleshores, treballen plegats com un equip de graners
locals autogestionats i s’ajuden els uns als altres per assolir
FIRA DE SANT MARTIRIÀ_20

objectius comuns: la conservació de les llavors autòctones i
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ecològiques, la compartició d’experiències i metodologies, la

Membres

dotació d’una base de dades que permeti conèixer totes les

La xarxa compta, avui en dia, amb onze membres, entre els

varietats conservades i el foment del lliure intercanvi i infor-

quals hi figuren empreses plenament consolidades, com ara

mació. Tot plegat, perquè redundi en la qualitat dels nostres

Ecollavors (en funcionament des del 1995), i n’hi ha que s’han

aliments.

especialitzat en un sol producte; per exemple, Triticatum,
que ha centrat els seus esforços recol·lectors exclusivament

Proposen l’agroecologia com una solució als problemes ecològics, socials i culturals que afecten la societat actual perquè,
a més a més, també és una eina que permet independitzar-se
del sistema agroalimentari corporatiu i fomenta l’autonomia i
el benestar dels pobles.

en el blat; o bé Arboreco, dedicada a les varietats tradicionals
de fruiters ecològics. Per la seva banda, La Panotxa té com a
objectiu principal la conservació i la divulgació de les nostres
varietats tradicionals d’horta.
Els coneixements i les llavors de la Xarxa Catalana de Graners
estan a disposició de tothom al territori, però també els intercanvien amb conservadors de les illes Balears, del País Valencià i amb la xarxa de llavors en l’àmbit estatal.

Per més informació: www.graners.wordpress.com

ANIMALS DE
COMPANYIA
URGÈNCIES
PERRUQUERIA
CANINA
COMPLEMENTS
PER A ANIMALS
C. Pare Butinyà, 8 - Banyoles
Tel. 972 58 06 61

De dilluns a divendres de 9 a 20 h
Dissabte de 10 a 13 h

FOTOGRAFIA DE PORTADA

ERNEST COSTA I SAVOIA, notari del territori

L’Ernest Costa i Savoia, l’autor de
la fotografia de la portada de la revista, és tot un personatge. En aquest espai us farem cinc cèntims de la seva personalitat, però us recomanem que aneu a veure l’exposició sobre la seva figura i feina que acull el Museu Darder
de Banyoles. En la mostra es reflecteix tal com és ell: incansable,
tenaç, inquiet, rigorós, humil... i enamorat de Catalunya.

güístiques d’arreu, coneixements de feines aperduades o actuals, quins són i on hi ha arbres monumentals, usos i utilitats de
les plantes, topònims, pous de gel, de glaç, de calç i d’altres. En
realitat, sembla que li agrada tot.
Una saviesa d’aquest nivell s’ha pogut divulgar en els escrits, però
també en la cinematografia, ja que ha exercit com a assessor, i
també en la producció d’audiovisuals. Molta gent recorda les seves intervencions a ‘El Matí’ de Catalunya Ràdio, a l’espai ‘Paisatge al punt’, al costat de l’Antoni Bassas, director del programa, en
què recomanava visitar indrets amb itineraris interessants.

Nascut a Bescanó i resident a Fontcoberta, és un dels millors
coneixedors dels Països Catalans i la seva gent. Trepitja a fons
aquests territoris per fer-hi fotografies i recollir dades que, després, es converteixen en articles publicats en revistes i llibres de
prestigi, amb una persistent vocació, dedicació i curiositat. Ha
aconseguit parlar a fons amb milers de persones, moltes d’elles
anònimes, aconseguint copsar històries familiars, variants lin-

Bosc tardorenc. Castanyeda, a Riu (Garrotxa)

Museu Darder de Banyoles – fins el 13 de desembre ENTRADA GRATUÏTA

FIRA DE SANT MARTIRIÀ_20

Fora bo que anéssiu a veure l’exposició sobre la seva
figura i feina que acull el
Museu Darder. Descobrireu
un home apassionat, savi i
enamorat dels Països Catalans, un territori que coneix
a fons. Teniu temps fins al 13
de desembre.
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Millor Entitat
del món en banca
de particulars el 2020
Gràcies als nostres 15 milions de clients i 35.000 empleats,
mantenim el compromís amb la societat. Per aquest motiu,
Global Finance ens ha atorgat aquest premi.
#AmbTuAraMésQueMai
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EL VERITABLE AMIC DE L’HOME
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Foto: Ernest Costa. Costabona (Ripollès )

El cavall ha estat al costat de l’home des de fa sis mil anys. Una aliança que va revolucionar
el transport, l’agricultura, la guerra... fins que els equins van deixar de ser-nos útils. De fet, els
humans sempre els hem considerat més un instrument que no pas un ésser viu i quan ja no
en podíem treure profit vam decidir arraconar-los, malgrat ser conscients que cap animal, ni
tan sols el gos, ens ha servit tant i tan bé al llarg de la nostra història.
L’evolució del cavall fins a esdevenir l’herbívor de quatre potes que coneixem avui en dia es remunta a fa uns 55 milions
d’anys. L’exactitud en què va fer els primers passos pel planeta és impossible de conèixer, però els científics estan d’acord
que el seu primer avantpassat va ser l’Eohippus (en grec, cavall de l’alba), una animal amb trets similars al gos que va viure
a l’Amèrica del Nord, concretament en els territoris que avui
conformen l’Estat de Wyoming, a l’oest dels Estats Units. Just
on s’ubica el Parc Nacional de Yellowstone.
A poc a poc, els equins van expandir-se cap a Europa i a l’Àsia
abans fins i tot que els continents se separessin, i des d’allà
van fer salt també a l’Àfrica mentre l’evolució natural seguia
el seu curs. Els experts adverteixen aleshores de l’aparició, al
voltant d’aquest període, de l’espècie salvatge anomenada tarpan (equus ferus ferus) que tenia característiques molt similars als cavalls representats en diverses coves prehistòriques.
L’últim exemplar documentat de tarpan va morir en captivitat
a Rússia l’any 1909, amb temps suficient perquè els científics
el poguessin estudiar a fons i concloure que d’ell provenien totes les espècies que actualment campen pel món. Fa uns dos
milions d’anys va sorgir, també a Amèrica, l’equus ferus caballus, el primer cavall amb l’aparença actual.

Domesticació
Quan i on va aconseguir l’home domesticar el cavall per primer cop? No hi ha consens entre la comunitat científica, tot i
que la teoria més acceptada és que va tenir lloc a mitjans de
l’any 3.500 abans de Crist al Kazakhstan (Àsia). Sens dubte, va

tractar-se d’un dels majors punts d’inflexió de la història de
la humanitat, ja que és a partir d’aquell instant quan l’home
comença a treure profit de la força i noblesa dels equins per
focalitzar-los en l’assoliment d’unes fites concretes, segons
els temps i les civilitzacions.
El cavall i l’home han lligat els seus destins des d’aleshores,
però mai en forma d’igualtat, sinó de sotmetiment. Avui dia
veiem els equins als hipòdroms, en festes i desfilades, en tasques agràries, en activitats d’oci, de turisme rural o esportives, ajudant a complir missions terapèutiques i de desenvolupament del lideratge, i com un signe identificador de l’estatus
del seu propietari. També es promou la seva faceta com a
vigilant forestal adreçada a la conservació del medi ambient.
Però pocs recorden que la seva contribució a les finalitats de
l’home va resultar determinant en la posterior transformació
del món i en el progrés de l’espècie humana.

Usos

El pas del temps va comportar una intensificació del conreu
de l’agricultura i, en conseqüència, l’impuls de l’economia, moment en què els cavalls es van estabular, es van controlar les
manades, i es va començar a exercir la castració i la selecció dels millors exemplars per millorar-ne les races i optimitzar-les per a usos concrets.

PUNT DE VENDA JANEQUÍ
A BANYOLES
Ronda monestir, 129
17820 Banyoles
T 972 580 072
www.janepinsos.com
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La relació entre l’home i el cavall va començar sent de depredador-presa, amb l’interès d’aprofitar la seva carn per alimentar-se i la seva pell per guarir-se del fred. Anys més tard, emprar la força de tracció i de treball dels equins es va convertir
en necessitat. Aquest binomi esdevindrà cabdal pel futur de
la humanitat perquè es van revolucionar i potenciar àmbits
tan estratègics com ara el transport (per primera vegada es
podien recórrer grans distàncies), la guerra (els grecs els van
preparar per a la batalla, malgrat el seu tarannà afable, amb el
desenvolupament dels estreps, brides, arnesos i selles, i durant molts anys la potència militar d’un país es va mesurar en
funció del nombre de cavalls disponibles per a les operacions
militars), la conquesta de nous territoris i la creació de nous
imperis.

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

Relegament
En el segle XIX ja s’albira la fi de l’època daurada dels cavalls.
La mecanització suposa el seu relegament i substitució per
trens, camions i tractors, però encara participen en les dues
grans guerres mundials. Moren un gran nombre d’exemplars i
algunes races desapareixen per la manca de control en la cria
i la reproducció, i perquè la seva carn va ser un recurs alimentari en temps de penúria. Els equins formaven part de les anomenades càrregues de cavalleria. L’excessiva xifra de morts
d’exemplars va fer possible que, a partir d’aquell moment,
cessés la seva utilització en les batalles. A partir de l’any 1950,
moltes associacions duen a terme una gran tasca de protecció, desenvolupament i de consolidació de la puresa i els estàndards propis de totes les races arreu del món.
La població actual de cavalls al planeta suma un total aproximat de 60 milions de caps. El país on més n’hi viuen és la Xina,
entre 8 i 9 milions.

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

Cal Veler s/n
Camós
clubalforges@gmail.com
670 73 14 78
670 44 05 87
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LA IMPORTÀNCIA D’UNA BONA
HIGIENE DENTAL DEL CAVALL
ENTREVISTA A PERE COMA.
Veterinari especialista en odontologia de cavalls

En altres paraules, en Pere és dentista de
cavalls. A Catalunya n’hi ha de comptats.
El seu perímetre d’acció és la província de
Girona, tot i que en ocasions puntuals fa
alguna aventura fora. Si teniu un èquid amb
problemes bucals, o bé que ha de passar la
FIRA DE SANT MARTIRIÀ_20

revisió anual, no us ho penseu: poseu-vos-hi
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en contacte i no patiu perquè, per a la vostra
comoditat, la consulta es desplaça amb ell.
Des de quan es té cura de les dents dels cavalls? És una especialització recent?
“No! Els humans sempre s’han preocupat de cuidar les eines que
els han permès subsistir. I en aquest sentit, els èquids han estat
primordials. Per tant, la seva cura ha estat necessària i ha experimentat una evolució constant en funció del creixement del seu
valor econòmic”.
Continua...

Foto: cortesia de Robert Pugel

“Totes les civilitzacions se n’han preocupat. Es té constància de
tractats de l’època romana en què es descriuen malalties i tumors bucals, així com els respectius tractaments. Els coneixements i les tècniques han anat evolucionant amb el temps fins a
arribar a l’actualitat. Avui dia es dispensa un tracte diferencial a
l’odontologia perquè els veterinaris del món del cavall s’han especialitzat en aquest camp”.

“Sedem l’animal abans de
començar a tractar-lo, però
alguna ungla m’ha saltat”

En sou molts, a Catalunya?

normalitat i, a més a més, pugui tenir una vida esportiva òptima.

“Gairebé tots els veterinaris que es dediquen als èquids tenen

Per menjar bé, la boca ha d’estar en bones condicions... però per-

cura també de les seves boques, com si el metge de capçalera
mirés les boques dels seus pacients. Però hi ha qui, per afició o
per interès, ha fet un pas més enllà i ha desplaçat la seva activitat cap a l’odontologia, oferint més possibilitats de tractaments.
D’aquests, a Catalunya en som ben pocs, potser deu. És bàsic
crear sinergies entre nosaltres perquè, d’aquesta manera, millorem el coneixement de les patologies. L’alt cost dels mètodes de
diagnòstic és un altre motiu pel qual ens especialitzem, ja que
d’aquesta manera podem oferir els nostres serveis a altres veterinaris. Fins i tot, segons l’àmbit d’especialització, també ens
referim pacients”.

què un cavall tingui un bon rendiment esportiu també ha de tenir
la boca en bon estat? Doncs sí, això també influeix. Aquesta és la
nostra feina i té moltes repercussions tant en el comportament
com en la funcionalitat general i la condició física”.
Són molt diferents les dents dels humans que les dels cavalls?
“En un món salvatge els humans seríem depredadors i els cavalls,
preses. Aquest sol fet ja condiciona com és la dentició dels uns
i dels altres. A més, els hàbits alimentaris (omnívor versus herbívor) fa que la forma dentària i l’ús que se’n fa sigui diferent en
ambdues espècies. L’humà ha de tenir una boca preparada per
rosegar i l’equí, per moldre i aprofitar tant com pugui els recur-

Quines són les principals tasques d’un dentista de cavalls? “Bà-

sos que deixen altres herbívors que no tenen comportament de

sicament, condicionar la boca perquè l’animal pugui menjar amb

fugida.”

Com és la boca d’un cavall? Quins tractaments necessita?
“La boca d’un cavall està dissenyada per tallar herba i perquè
després passi un procés de mòlta, com el que es duia a terme
en les antigues moles de gra dels molins. A tot això cal afegir-hi
un efecte abrasiu que es produeix pel moviment de mastegament lateral de la mandíbula. Els tractaments es faran en funció d’aquestes característiques. Amb la domesticació, l’home ha
provocat patologies en la dentició dels cavalls que serien molt
minoritàries en estat natural i que, avui en dia, són molt habituals: per exemple, un creixement excessiu dels incisius”.
Algunes patologies poden ser greus?
“En el dia a dia, el principal tractament per evitar problemes és
llimar les puntes creades pel procés de mastegament que poden
arribar a ser molt greus i provocar talls i nafres a la mucosa bucal.
La gravetat també prové per un mal recanvi en les dents de llet,
càries, diastemes, malformacions, fractures o fissures en les pe-

“Avui dia és inimaginable
comprar un cavall sense fer-li
una bona revisió bucal abans”
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ces dentals o en la mandíbula i maxil·lar, tumors...”.

L’objectiu del tractament, quin és?

13

ballar amb comoditat: així doncs, es llimarien les puntes creades en el procés de mastegament. Això és una mecànica que es
realitza (o s’hauria de realitzar) un cop l’any. Es miraria que no hi
hagués dents anormals i que el recanvi dental fos el correcte i, si
convingués, s’extraurien”.
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“En una visita normal, aconseguir que l’animal pugui menjar i treFoto: cortesia Susanne Lee Huber

Per últim, què et suggereix la dita “a caballo regalado no le mires
el dentado”?
“Crec que aquesta dita ve del temps dels nostres avis. Feia re-

La consulta va allà on tu vas, oi?

ferència al fet que quan et regalaven un cavall, segurament era

“Els veterinaris de cavalls sempre ens hem desplaçat allà on és

molt vell i, per tant, duraria poc i seria un niu de problemes. Anti-

el pacient. El meu àmbit d’actuació és la província de Girona, tot

gament, la manera d’esbrinar l’edat dels cavalls era mirant-los les

i que faig escapades puntuals fora. Per a casos molt greus solem
referir l’animal a una clínica amb la qual solem col·laborar i amb la

dents. Avui dia crec que és inimaginable que algú pugui comprar
un cavall sense fer-li una bona revisió bucal abans.”

qual compartim informació i formació”.
Com us ho feu per mantenir els dits sans i estalvis?
“Sempre sedem els cavalls. Segons el grau de manipulació a fer,
es combinen diferents sedants i anestèsics amb dos objectius

ASSEGURANCES PER A
ANIMALS DE COMPANYA

clars: que no hi hagi dolor i que el risc per al dentista sigui mínim.

LA SEVA SALUT,
LA NOSTRA
PREOCUPACIÓ

Disposem d’un aparell obre-boques amb graduacions que no els
fa mal perquè, si el cavall tanca la boca, no ho pugui fer del tot. I
per mirar dins, fem servir la clàssica frontalera”.
I les inspeccions, com es fan?
“Visualment i palpant amb la mà cada peça. Per fer-ho, s’ha d’introduir a la boca gairebé tot l’avantbraç. Sempre que es fan coses
incorrectes poden passar coses inesperades... Sí, alguna ungla
m’ha saltat”.

ASSEFONT 1977 S.L.

Agència exclusiva MAPFRE
Llibertat, 98 - 17820 Banyoles 972 57 44 37
www.mapfre.com/oficinas/ 1724
DGSFP C0058B17824566
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Per veure més imatges entra a la web de la f ira www.firasantmartiria.com

UN PATRIMONI VIU QUE CAL
PRESERVAR
En les darreres dècades s’ha accelerat el ritme
de desaparició d’espècies animals arreu del
món, provocada en bona mesura per l’acció
humana i el seu impacte sobre el medi ambient.
La fragilitat dels ecosistemes i les espècies que
els habiten és un fet global, com també ho és la
lluita per preservar la riquesa biològica i evitar les
conseqüències negatives que comporta. Aquest
fenomen no es produeix només amb les espècies
salvatges, sinó també amb els animals domèstics i d’ús ramader. A Catalunya, com en tants altres
FIRA DE SANT MARTIRIÀ_20

països, les profundes transformacions socioeconòmiques al camp al llarg del segle XX han tingut com
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a resultat, entre altres, la disminució i fins i tot l’extinció de les races autòctones del país.
Les races autòctones catalanes

ja extingides. El conill del Penedès, la cabra catalana, les vaques ma-

Es consideren autòctones les races que tenen origen i implantació

rinera i cerdana i el porc català, entre altres, han desaparegut dels

en un territori determinat, tot i que també s’hagin pogut estendre a
altres zones amb el pas del temps. Cada raça presenta una identitat
genètica i una morfologia específiques. Des d’un punt de vista oficial,
a Catalunya hi ha registrades actualment 14 races autòctones, que

nostres camps. Què ho ha fet? Els investigadors Pere-Miquel Parés,
Amadeu Francesch, Jordi Jordana i Xavier Such apunten que en l’extinció d’una espècie s’hi relacionen múltiples factors: econòmics,
perquè les races autòctones són menys productives que les industri-

són les que recull el Catàleg de Races Autòctones d’Espanya.

als, i els ramaders en tanquen les explotacions o bé les substitueixen

A banda d’aquestes, en el passat existien més races autòctones, avui

del medi rural; tècnics, en promoure’s la inseminació artificial i així

Família
Èquids

Vaquins

Ovins

Cabrum

Xifra d’exemplars
(desembre 2019)*

desincentivar la necessitat de mantenir mascles autòctons; i de des-

ase català

966

cavall pirinenc català

4.932

Els valors de les races autòctones

vaca de l’Albera

1.093

sos àmbits, que es tornen a tenir en compte de nou i que poden ser

vaca bruna dels Pirineus

10.220

importants per al futur dels ecosistemes rurals catalans. En primer

vaca pallaresa

64

ovella xisqueta

36.316

clima canviant. Pel que fa al medi ambient, les races autòctones con-

ovella ripollesa

14.847

tribueixen a la regulació de la massa vegetal, que actualment ja no té

ovella aranesa

3.765

cabra blanca de Ras-

4.942

Races autòctones

quera

Aviram

Cànids

per races més comercials; demogràfics, a causa de l’abandonament

coneixement sobre la utilitat i aptituds de les races del país.

Tanmateix, les races autòctones aporten valors i beneficis en diver-

lloc, perquè constitueixen un reservori genètic únic, que pot ser de
gran utilitat per adaptar-se a les noves necessitats productives i al

tant ús com a recurs energètic. Així, la pastura d’aquests animals és
un aliat fonamental en la conservació del paisatge i en l’aprofitament
dels terrenys menys aptes per al cultiu. També cal tenir en compte el
valor econòmic dels animals autòctons, atès que els productes que

gallina empordanesa

894

se’n poden extreure presenten qualitats diferencials, com ara la pro-

gallina del Prat

184

ducció ecològica i el benestar animal, que poden ser apreciades pels

gallina penedesenca

213

oca empordanesa

128

perquè han generat al seu voltant unes formes de vida i una cultura

gos d’atura català

11.717**

que corren el risc de desaparèixer.

*Animals inscrits al llibre genealògic i certificables
* Exemplars inscrits al Registre de Races Canines i al Llibre d’Orígens Espanyol (2020)
Font: Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació / Real Sociedad
Canina de España.

consumidors. Finalment, les races autòctones són part del nostre
patrimoni, no només en termes de singularitat genètica, sinó també

Iniciatives i mesures per afavorir la conservació
En les darreres dècades s’han promogut a Catalunya diverses iniciatives, a partir de l’esforç conjunt d’administracions, centres de re-

cerca i particulars, per conservar i promoure la cria i manteniment
de races autòctones. Les principals actuacions en aquest àmbit són
les associacions de productors, l’elaboració de llibres genealògics i
els programes públics de suport i foment a la cria.
Les associacions de productors agrupen ramaders que crien una
raça autòctona i que sumen esforços especialment per a la selecció
dels exemplars i la comercialització dels productes derivats dels animals, a banda de difondre’n els valors i fomentar-les. Així mateix, realitzen una funció essencial de portar el registre de pedigrins i definir
i mantenir l’estàndard de cada raça. Repartides arreu del territori, la
tasca d’aquestes entitats és clau per a l’elaboració dels llibres gene-

Catalunya, estableixen i preserven les característiques pròpies d’una
raça i configuren un model de cria per als ramaders. Els primers,
els de la vaca bruna dels Pirineus i l’ovella ripollesa, es van establir
respectivament el 1990 i el 1991; tanmateix, llavors ja feia anys que la
Generalitat col·laborava amb associacions i centres de recerca –particularment la Universitat Autònoma de Barcelona– per ajudar-los a
determinar els estàndards de les races i obtenir la inclusió al Catàleg

subvenció de la Generalitat és la que s’emmarca en el Programa de
Desenvolupament Rural de Catalunya - PDR.cat 2020, que comprèn
el conjunt d’estratègies encaminades al sosteniment del món rural i
que està cofinançat pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament
Rural (FEADER). Dins el programa hi ha una partida específica de
conservació de les races autòctones, de la qual s’han realitzat cinc
campanyes, entre 2015 i 2019, amb un desemborsament total de 9,7
milions d’euros, al voltant de 2 milions per any, distribuïts entre 11 ra-

de Races Autòctones. El 2020 s’està treballant en la recopilació de la

ces diferents.

informació estadística, estructural i genètica de la gallina pairal ca-

Considerar que la preservació de les races autòctones és una qües-

talana comparant-la amb les altres d’aviram autòcton.

tió que només afecta els ramaders i l’administració seria tenir una

Des del 2005, el departament impulsa ajuts a races autòctones en

visió simplista de la problemàtica. Com hem exposat, aquestes ra-

perill d’extinció perquè se’n gestionin els llibres genealògics i es duguin a terme programes de millora. D’aquesta manera, s’han salvat
de la desaparició races com la vaca pallaresa i l’ase català, que han
estat al caire de l’extinció i actualment es mantenen i augmenten el
nombre de caps gràcies als programes de conservació i altres me-

ces tenen un impacte positiu en molts nivells i constitueixen un patrimoni viu de Catalunya. Conèixer-les, conservar-les i promoure-les
esdevé un repte social, en què la ciutadania també ha d’implicar-se,
per preservar un important actiu ecològic, econòmic, social i cultural
del país.

canismes de suport. Aquests darrers anys, una important línia de

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

AFRAC

Associació Foment Raça Asinina Catalana

Per més informació:

646 492 310
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alògics. Aquests documents, promoguts a través del Departament

LA GALLINA
PENEDESENCA
Jaume Berenguer i Boix. Tècnic d’AVIRAUT, S.L.

La gallina Penedesenca va ser coneguda pels diferents concursos i exposicions promoguts per
la Mancomunitat de Catalunya durant la dècada dels anys 20. El 21 de desembre del 1921
s’organitzà un concurs a Vilafranca del Penedès en què la Mancomunitat ja va exigir unes
característiques morfològiques bàsiques en la cresta, orelletes, color del plomatge i potes.
No obstant això, no va ser fins al 1928 que el professor Pere Màrtir Rossell i Vilar va tipificar
morfològicament aquesta raça en una conferencia pública amb el nom ‘La raça de gallines

FIRA DE SANT MARTIRIÀ_20

del Penedès’.
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El professor Pere Màrtir Rossell i Vilar explicava que els exem-

DADES PRODUCTIVES

plars d’aquesta raça tenien la característica de produir un ou de
color marró rogenc molt intens i que en els mercats de Barcelona
es pagaven dues o tres pessetes més cara la dotzena que ponien
aquestes gallines. L’any 1931, tot just recuperada la Generalitat de
Catalunya, el Departament Tècnic i de Pràctiques Agrícoles del
Servei de Ramaderia encapçalat per Ramon Donès i Casabosch
va organitzar un concurs d’aviram al Vendrell i un any després es
va començar a seleccionar la varietat de color blanca i negra de
la mà de criadors com ara Josep Milà, de la localitat d’Avinyonet, i
Josep Montserrat, de Sant Cugat Sesgarrigues. L’any següent va

Les polletes de la galli-

Foto: Aleix Balta

na Penedesenca tradicional inicien la posta a l’entorn dels
5 o 6 mesos de vida. La mitjana d’ous al final del primer
any de posta és d’uns 160. El ous tenen la closca de color
marró rogenc força intens i solen pesar més de 65 grams.
La gallina adulta pesa uns 2,2 quilos en la varietat Negra i
uns 1,8 quilos en les altres varietats.

sorgir l’Agrupació de Criadors de Penedesenques que van elaborar un primer patró de la raça.
Aquell mateix any, el 1933, va morir el professor Pere Màrtir Rossell i Vilar i es frenà la continuïtat de la raça. No va ser fins a l’any
1946 que, de la mà del criador Josep Montserrat, es va aconseguir
aprovar la varietat Negra coneguda com a ‘Vilafranquina Negra’
en la II Assemblea Nacional d’Avicultors celebrada a Barcelona.

plars en diferents masos ubicats en diferents localitzacions de
tot el Penedès per ser controlats en el Centre de Mas Bové, a
Constantí (Tarragona).
El color de l’ou molt fosc en venedores ambulants de mercat van
ajudar en la recerca, com també la seguretat de que s’estava davant dels últims exemplars que quedaven de l’antiga raça de gallines del Penedès. Al 1985 es va iniciar el programa de millora de la
raça dirigit per el biòleg genetista avícola Amadeu Francesch, a
qui es va homenatjar a la Fira de Sant Martirà fa uns quants anys,
amb una població d’uns 300 exemplars.
Les característiques morfològiques d’aquells animals eren molt
semblants a les dictades anys enrere, però faltava uniformitzar
els colors generals per poder optar a la categoria de raça. Així
doncs, en els següents tres anys es va treballar aquest punt i es
van obtenir quatre varietats: la Negra (antiga Vilafranquina Ne-

Foto: Montserrat Francesch

Recerca

Patró
El patró racial comú entre les quatre varietats seria: una cres-

Després de passar una situació certament crítica a mitjans del

ta de cinc o sis puntes, mitjana, i és característica la presència

segle XX per l’entrada de poblacions d’aviram molt millorades en

d’apèndix o clavell en el lòbul posterior, tret conegut com a ‘cres-

la producció d’ous, a l’any 1982 la Diputació́ de Tarragona va en-

ta de rei’; orelletes blanques, algunes vegades esquitxades de

carregar al veterinari Antoni Jordà la tasca d’aconseguir exem-

vermell; potes de color blau pissarra en totes les varietats a excepció de la barrada, que les té blanques; la pell és blanca.
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GALL DEL PENEDÈS
Mantenint la línia per
conservar poblacions
de la raça semblant a
la Prat, es procedeix
des de l’IRTA a una
millora genètica del
pollastre de la varietat Negra a partir de
l’any 1989, obtenint
un pollastre millorat
al voltant del 1991.
D’aquesta manera es
va aconseguir passar
de les 18 setmanes
d’engreix a 11, amb un
índex de conversió

Foto: web Associació de Criadors de la Raça
de Gallines Penedesenca

més favorable (per assolir 2,2 quilos de pes són necessaris
6 quilos menys de pinso). A més a més, a les 20 setmanes
pesaria uns 4 quilos enfront als 2,2 quilos del tradicional, i
conservant les mateixes qualitats. És el conegut ‘Gall del Penedès’, com l’anomenen els penedesencs, el protagonista de
la Fira del Gall de Vilafranca, iniciada als anys 80 i que any
rere any es va consolidant. El visitant el pot degustar i optar
a la seva compra, viu o ja sacrificat i desplomat, pels seus
àpats nadalencs. L’any 2014 es va registrar oficialment com
una espècie protegida.
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gra), l’Aperdiuada, la Blat i la Barrada.
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Bona fira!
Vine a visitar-nos
Bonpreu de Banyoles:
C. de Mata, 11
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