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Una Fira de Sant Isidre amb
vaques, castells i música
El certamen omplirà d'activitats Sant Joan aquest cap de setmana i escollirà la
millor vedella de la comarca
Programa d'activitats complet
(http://www.grupnaciodigital.com/redaccio/publicitat/Sant%20Isidre%202012%20cartell%20amb%
20programa.pdf) (pdf)

Galeries de fotos (http://www.naciodigital.cat/elripolles/noticia/17803#fotos) (2008-2011)

L'aparcament de can Crehuet tornarà a omplir-se de vaques brunes. Foto: Xevi Mas

(http://www.naciodigital.cat/elripolles/galeria/780/fira/sant/isidre)
Ja són 48 anys organitzant la Fira de Sant Isidre. I malgrat les crisis -la general i l'específica del
sector ramader- aquest 2012 no serà una excepció. A més, a diferència de l'any passat, es
recupera la normalitat i el certamen es desdobla en dos caps de setmana. Aprofitant l'inici del
pont de l'U de Maig Sant Joan s'omplirà de vaques brunes però també de castells i música ja que
la fira coincideix amb el Primavera Viu del JAS.
La Fira de Sant Isidre va ser un referent en ple apogeu del sector lleter. El canvi a la vaca de
carn, a inicis de la dècada dels 80, va obligar a reformular-la i, poc a poc, recupera la importància.
Enguany, per exemple, celebra la cinquena edició del Concurs Morfològic de Vaca Bruna que en
plena primavera serveix per escollir els millors exemplars de la comarca (l'any passat la millor
vedella va ser del Ciment de Sant Pau
(http://www.naciodigital.cat/elripolles/noticia/14731&passaact=1) ). Un certamen que es farà
diumenge a l'aparcament de can Crehuet i que coincidirà amb la Mostra de Bestiar Autòcton -fora
de concurs- o l'esmorzar ecològic amb carn de poltre, entre altres activitats.
L'aperitiu serà important. Dissabte a la tarda hi haurà la cercavila de tractors antics així com una
actuació castellera -dos anys després de la darrera amb els Castellers del Poble Sec i els Xerrics
d'Olot- que precediran un Primavera Viu que durà a Sant Joan els Antònia Font, els Catarres,
Mesclat i la Bella i les Bèsties.
?L'objectiu de l'Ajuntament i els Pabordes de Sant Isidre és que la fira, amb totes les seves
activitats, sigui molt lluïda i serveixi per atraure molts visitants al municipi? subratlla l'alcalde
Ramon Roqué. Per altra banda, de cara al cap de setmana del 14 i 15 d'abril es reserven els
actes més ?solemnes? i reservats a la gent del sector.
Agenda d'activitats
Dissabte 28 d'abril
Exposició de tractors antics. Passeig del Comte Guifré (des de les 10:00)
Exposició de cotxes nous. Passeig del Comte Guifré (des de les 10:00)
XIX Fira de Productes Artesans i Agroalimentaris. Plaça Clavé i carrer Arxiver Mossèn Masdeu
(des de les 10:00)
Passejades en poni. Plaça Anselm Clavé (des de les 10:00)
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Visita guiada ?Un tomb per la vida de pagès?. Palau de l'Abadia (11:00)
Cercavila de tractors. Plaça Major (15:30)
Actuació castellera amb els Castellers del Poble Sec i els Xerrics d'Olot. Plaça Major (17:00)
Primavera Viu: Antònia Font, els Catarres, Mesclat i la Bellà i els Bèsties. Pavelló (23:00)
Diumenge 29 d'abril
XIX Fira de Productes Artesans i Agroalimentaris. Plaça Clavé i carrer Arxiver Mossèn Masdeu
(des de les 10:00)
Exposició de tractors antics. Passeig del Comte Guifré (des de les 10:00)
Exposició de cotxes nous. Passeig del Comte Guifré (des de les 10:00)
Passejades en poni. Plaça Anselm Clavé (des de les 10:00)
Esmorzar amb productes ecològics i carn de poltre. Aparcament can Creuhet (10:00)
V Concurs Morfològic de Raça Bruna dels Pirineus. Aparcament de can Creuhet (12:00)
XXVII Mostra de Bestiar Autòcton i XX Concurs de munyir a mà. Aparcament de can Creuhet
(12:00)
Dissabte 14 de maig
Jocs i degustació de coca, llangonissa i vi dolç a l'entorn de la foguera de Sant Isidre. Cooperativa
Agrícola SAT Sant Antoni de la Miranda (21:00)
Diumenge 15 de maig
Ofici en honor de Sant Isidre. Monestir de Sant Joan (10:30)
Benedicció de tractors i desfilada. Monestir de Sant Joan (11:00)
Gimcana de tractors. Cooperativa Agrícola SAT Sant Antoni de la Miranda (12:00)
Dinar de germanor. Cooperativa Agrícola SAT Sant Antoni de la Miranda (14:00)
Gran ball de Sant Isidre amb el Duo Jubi. Cooperativa Agrícola SAT Sant Antoni de la Miranda
(16:00)

Programa complet d'actes
(http://www.grupnaciodigital.com/redaccio/publicitat/Sant%20Isidre%202012%20cartell%20amb%
20programa.pdf) (pdf)

()
Galeries de fotos anys anteriors

Concurs Morfològic de Vaca Bruna 2011
(http://www.naciodigital.cat/elripolles/galeria/780/fira/sant/isidre) (Xevi Mas)

Concurs Morfològic de Vaca Bruna 2010
(http://www.naciodigital.cat/elripolles/galeria/535/fira/sant/isidre/concurs/morfologic/vaca/bruna)
(Arnau Urgell)

Actuació castellera i cercavila de tractors antics 2010
(http://www.naciodigital.cat/elripolles/galeria/533) (Lurdes Mas i Xevi López)

Diumenge de Fira 2009
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(http://www.naciodigital.cat/elripolles/galeria/272/fira/sant/isidre/sant/joan/abadesses) (Adrià Costa)

Concurs morfològic de vaca bruna 2008
(http://www.naciodigital.cat/elripolles/galeria/46/fira/sant/isidre/sant/joan/abadesses) (Arnau
Urgell)

Cercavila de tractors antics 2008
(http://www.naciodigital.cat/elripolles/galeria/45/fira/sant/isidre/cercavila/tractors/antics) (Arnau
Urgell)
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