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La Fira de Sant Andreu reivindica aquest cap de setmana el
paper de la dona al món rural
L'espectacle de doma en llibertat del reconegut Santi Serra serà l'actuació estrella de la Festa del Cavall

La 625a Fira de Sant Andreu de Torroella de Montgrí, que se celebra aquest cap de setmana 1 i 2 de
desembre, reivindicarà enguany l'important paper de la dona en el món rural. Aquest serà el principal fil
conductor d'un programa d'activitats que inclou, com és tradició, gran nombres d'actes en un intens cap
de setmana durant el qual la vila reivindica la seva potent tradició agrícola, ramadera i comercial. La
principal aportació de la fira al reconeixement de la dona en el món rural es farà a través d'una de les
activitats més singulars de la seva programació: la Fira en el Record. Aquesta activitat ens mostrarà a
través d'un recorregut guiat i teatralitzat per diferents espais de la vila, les tasques que ocupaven les
dones de Torroella de Montgrí entre els segles XIX i XX.

Segons ha explicat el regidor de
Promoció Econòmica, Marc Calvet, «amb aquesta iniciativa, tant la fira, com l’Ajuntament volen
contribuir a visibilitzar un llegat que ha estat determinant en la configuració de la nostra realitat com a
municipi. Com passa en d'altres àmbits, el paper de la dona al món rural és molt desconegut i limitat a
determinats estereotips». Per això, durant la Fira en el Record es mostrarà quina era la realitat no només
de la feina al mas, sinó de les llevadores rurals, les mocaderes, la matança del porc, les primeres escoles
de nenes o fins i tot, les monges de clausura.
L'activitat es podrà fer de manera lliure d'11 a 14 h i de 17 a 20 h. Les visites comentades seran dissabte
i diumenge, a les 12 h i a les 18 h (preu 3 euros/ nens fins a 11 anys gratuïts). El recorregut sortirà del
Museu de la Mediterrània i seguirà pèl Convent de les Clarisses, la Casa Galiben, Can Ral, el Convent dels
Agustins i el safareig públic.
En el seu propòsit de donar visibilitat al paper de la dona en el món rural, la fira ha convidat aquest any a
l'associació Ramaderes de Catalunya, un exemple de lluita feminista al món rural. Responsables de
l'entitat parlaran de la seva experiència al Museu de la Mediterrània, el dissabte 1, a les 17.30 h. En
acabar la xerrada oferiran un tast de formatges i productes propis i una demostració del treball amb la
llana.
La fira també recordarà les Trementinaires, grans coneixedores de les plantes, les seves virtuts
medicinals i els processos d'elaboració de remeis ancestrals adquirits per transmissió oral. Davant de
l'Espai Ter es col·locarà un carro en que s'explicarà qui eren i que feien aquestes dones. Antigament, la
majoria de les trementinaires seguien sempre la mateixa ruta, ja que la major part de les masies on
anaven esdevenien els clients d'any rere any. No acostumaven a entrar a les grans ciutats ni

freqüentaven els mercats per vendre els seus remeis ja que utilitzaven una relació més personal i directa
amb la gent.
La dona també serà protagonista en les animacions infantils, ja que totes les que s'han programat durant
el cap de setmana són realitzades o protagonitzades per dones. Així mateix, el diumenge a les 17.40 h,
es faran un espectacle eqüestre titulat «L'amazona» en homenatge a la dona.
El gran cap de setmana torroellenc arrencarà el dissabte a les 10 h amb l’obertura de la mostra
comercial, distribuïda entre el cos central de l’Espai Ter i una carpa complementària de 1.000 metres
quadrats, on hi participaran uns 60 expositors. Aquest és l’epicentre de la fira, al voltant del qual
s’articulen tot un seguit d’espais i àmbits expositius. A l’exterior de l’Espai Ter s'hi distribuiran unes 220
parades entre el passeig de Catalunya, que acollirà el Mercat de Sant Andreu i la Mostra de vehicles nous
i d’ocasió; i el passeig Vicenç Bou, on hi haurà la fira d’artesans, l’exhibició de maquinària agrícola i una
exposició de vehicles clàssics. La inauguració oficial de la fira es farà a les 11 h.
Mostra d'entitats
Les places de la Vila i Pere Rigau seran l’escenari de la Mostra d’entitats, una molt bona oportunitat que
tal que el teixit associatiu local doni a conèixer les seves activitats i puguin captar nous membres. També
es converteix en una plataforma per fomentar la relació entre els diferents col·lectius.
Santi Serra torna a la Festa del Cavall
L'apartat dedicat als cavalls és un dels més potents i atractius de la Fira de Sant Andreu. S'articula al
voltant d'un atapeït programa d'activitats aplegades sota el paraigües de la Festa del Cavall, un activitat
que organitzen les principals hípiques i centres eqüestres del Baix Ter, amb el suport de l'Ajuntament de
Torroella de Montgrí. Gràcies a aquesta implicació, es amants dels cavalls podran gaudir durant tot el cap
de setmana d’una àmplia varietat d’especialitats hípiques: manejabilitat de carruatges, exhibició d’alta
escola amb regnes llargues, de doma clàssica, de carrusel, volteig infantil, ponis, salts, etc.
Paral·lelament, hi haurà l’espai comercial eqüestre. Juntament amb les exhibicions eqüestres, les
passejades amb ponis i carros i les demostracions de forja i farratge de cavalls acabaran d’arrodonir un
cap de setmana dedicat al món del cavall.
L'actuació estrella de la Festa del Cavall serà, sens dubte, la que protagonitzarà el reconegut Santi Serra,
amb el seu espectacle de doma natural. Serra torna a la Fira de Sant Andreu després de les seves
exitoses actuacions el XXX. Serra actuarà el dissabte, a les 19.30 h, i el diumenge a les 18.30 h.
Concurs de gossos d'atura
Un dels actes més esperats és, sens dubte, el Concurs de Gossos d’Atura, que cada any aplega un públic
molt nombrós provinent d’arreu de Catalunya. El de Torroella de Montgrí és un dels concursos de més
reputació, ja que es tracta d’un campionat de campions. El diumenge 2 de desembre, al camp de la
urbanització Mas Déu, a les 11 del matí, es reviurà un cop més una mostra d’aquest antic mestratge amb
la participació de pastors que compten amb un palmarès excepcional.
Transhumància popular i esquilada d'ovelles
El vessant ramader de la fira tornarà a estar protagonitzat per les ovelles, ja que s'ha tornat a organitzat
una transhumància popular. Es farà el dissabte, a les 10 h, del mas Muxach, de l'Estartit, a l'Espai Ter; i
diumenge, a les 8.30 h, de l'Espai Ter, fins al recinte on es fa el concurs de gossos d'atura (cal inscripció
prèvia al telèfon 690 127 415. Preu 7 euros adults i 5 euros menors de 8 anys).
A més, dissabte a les 13 h, a la zona eqüestre davant de l'Espai Ter, s'ha programat una exhibició
d'esquilada d'ovelles.
Campionat Provincial de Girona de Coloms de Raça
La Fira de Sant Andreu també és l'escenari escollit per a la celebració del Campionat Provincial de Girona
de Coloms de Raça, que tindrà lloc al local comercial del passeig Catalunya, 24. L'exposició es podrà
visitar de 10 a 20 h i el lliurament de premis es farà el diumenge a les 12 h.
Pomatec. Jornada Tècnica de la Poma 2017
En el marc dels actes previs, el divendres 24 de novembre, al matí, tindrà lloc un altre dels actes
destacats, el Pomatec (Museu de la Mediterrània, de 9 a 13 h), la jornada técnico econòmica de la poma
que organitzen l’Ajuntament i Afrucat, una trobada sectorial de referència, que ja arriba a la 18a edició.

És aquell moment de l'any en què el sector de la poma s'atura i analitza on és i com avança, i si ho fa
amb bon ritme d'altres variables, com el consum, el preu, l'exportació i la resta de la producció
Expofil Sant Andreu
Els aficionats al col·leccionisme i a la filatèlia tenen una cita obligada amb la prestigiosa mostra Expofil
Sant Andreu, que es podrà visitar al Museu de la Mediterrània i organitza l’Associació Filatèlica i
Numismàtica de Torroella. L'activitat s'inaugura el dijous 29 de novembre, a les 19.30 h i es podrà visitar
tot el cap de setmana de la fira.
Activitats per a tots els públics
Durant el cap de setmana s'han programat moltíssimes activitats de tota mena, amb l'objectiu que
tothom, grans i petits, hi tinguin el seu espai.
Entre les activitats paral·leles, cal remarcar l'exposició «Torroella de Montgrí, terra d'hortes», que es
podrà veure a la Capella de Sant Antoni, i està organitzada per l'Associació de Masos de Torroella de
Montgrí i l’Estartit. Aquest cap de setmana és un bon moment per visitar els nombrosos espais expositius
del municipi, tant els públics com privats.
També es podrà visitar el pessebre monumental de Josep Mir a l'Espai Montgrí, del Museu de la
Mediterrània, que aquest celebra el seu desè aniversari i és més gran que mai.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

