Cultura i mitjans | Redacció | Actualitzat el 30/04/2014 a les 07:55

La Fira de Sant Isidre celebra mig
segle en plena efervescència del
Clownia
El certamen ramader coincideix amb el festival que durà milers de persones a
Sant Joan
Fotos de la Fira de Sant Isidre 2013 (http://www.naciodigital.cat/elripolles/galeria/1179) (Marc
Cargol)

Les vaques brunes, protagonistes de la Fira de Sant Isidre de Sant Joan. Foto: Marc Cargol

La Fira de Sant Isidre celebra enguany mig segle de vida. La cinquantena edició del certamen
ramader de Sant Joan de les Abadesses coincideix enguany amb el Clownia, el festival dels
Txarango
(http://www.naciodigital.cat/elripolles/noticia/23618/txarango/regala/dues/cancons/santjoanins/pre
sentacio/clownia) que durà milers de persones al municipi. D'aquesta manera, s'espera que sigui
més concorreguda que mai.
Com sempre, la fira s'allargarà al llarg de quatre dies tot i que els actes més populars se
celebraran entre el dissabte 3 i el diumenge 4 de maig. Abans, aquest mateix dimarts, el sector ja
va poder participar en un aperitiu aquest dimarts en forma de jornada tècnica al Palau de
l'Abadia. Entre altres qüestions, es va abordar el panorama que dibuixa la nova PAC pels propers
sis anys així com de la possibilitat d'utilitzar GPS per pasturar les vaques.
Una exposició sobre la història de la fira
El diumenge, com en els darrers anys, l'acte principal serà el Concurs Morfològic de Raça Bruna,
que enguany arriba a la setena edició. Al llarg del cap de setmana, a més, hi haurà activitats com la
la mostra de bestiar autòcton, la fira de productes artesans, l'exposició de tractors antics i de
maquinària agrícola i de jardineria, el concurs mundial de munyir a mà... Tanmateix, enguany
destaca l'organització de l'exposició fotogràfica ?50 anys de la Fira de Sant Isidre?. El diumenge a
les 11 s'inaugurarà amb la presència de l'alcalde de Sant Joan, Ramon Roqué, el director general
de Desenvolupament Rural, Jordi Sala i el director dels serveis territorials del Departament
d'Agricultura a Girona, Vicenç Estanyol.
Els actes continuaran el dimecres 14 i dijous 15 de maig quan es faran les activitats més
tradicionals, com la degustació de coca, llonganissa i vi dolç al voltant de la foguera de Sant Isidre,
l'Ofici Solemne, la benedicció de tractors i el dinar de germanor.

Programa d'actes de la 50a Fira de Sant Isidre de Sant Joan
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Dissabte 3 de maig
Obertura de la 21a fira de productes artesans. Plaça Anselm Clavé i carrer Arxiver Mossèn
Masdeu (10.00)
Inici de la 28a exposició de tractors antics. Passeig del Comte Guifré (10.00)
Inici de l'exposició de maquinària agrícola i jardineria. Passeig del Comte Guifré (10.00)
Passejades en poni. Plaça Anselm Clavé (10.00)
?Un tomb per la vida a pagès?, visita guiada gratuïta al mas la Batllia. Palau de l'Abadia (10.00)
Circ i concert amb Deudeveu en el marc del Clownia Festival. Plaça Major (11.00)
Cercavila de tractors antics. Passeig del Comte Guifré (15.30)
Diumenge 4 de maig
Obertura de la 21a fira de productes artesans. Plaça Anselm Clavé i carrer Arxiver Mossèn
Masdeu (10.00)
Inici de la 28a exposició de tractors antics. Passeig del Comte Guifré (10.00)
Inici de l'exposició de maquinària agrícola i jardineria. Passeig del Comte Guifré (10.00)
Esmorzar popular amb productes ecològics i carn de poltre. Aparcament de can Crehuet (10.00)
Obertura de de la XXIX Mostra de Bestiar Autòcton. Aparcament de can Crehuet (10.00)
Inici del VII Concurs Morfològic de Raça Bruna. Aparcament de can Crehuet (10.00)
XI Concurs de Munyir a Mà. Aparcament de can Crehuet (10.00)
Passejades en poni. Plaça Anselm Clavé (10.00)
Inauguració de l'exposició ?50 anys de la Fira de Sant Isidre?. Vestíbul de l'Ajuntament (11.00)
Dimecres 14 de maig
Jocs i degustació de coca, llangonissa i vi dolç al voltant de la foguera de Sant Isidre. Cooperativa
Agrícola de Sant Isidre (21.00)
Dijous 15 de maig
Ofici en honor a Sant Isidre. Monestir de Sant Joan de les Abadesses (10.00)
Benedicció de tractors i desfilada pels carrers de la vila (11.00)
A continuació, gimcana de tractors, al costat del pavelló municipal
Dinar de germanor. Pavelló municipal (14.00)
Cartell amb el programa complet d'actes
(http://dades.grupnaciodigital.com/redaccio/arxius/documents/1398837209santisidre.pdf) (pdf)

Galeries de fotos de la Fira de Sant Isidre de Sant Joan
Fotos de la Fira de Sant Isidre 2013 (http://www.naciodigital.cat/elripolles/galeria/1179) (Marc
Cargol)

Fotos del Concurs Morfològic de Vaca Bruna 2012
(http://www.naciodigital.cat/elripolles/galeria/1005/pagina1/fira/sant/isidre/concurs/morfologic/vaca
/bruna) (Marc Cargol)
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Fotos de l'actuació castellera i cercavila de tractors antics 2012
(http://www.naciodigital.cat/elripolles/galeria/1004) (Marc Cargol)

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

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

Fotos de l'actuació castellera i cercavila de tractors antics 2010
(http://www.naciodigital.cat/elripolles/galeria/533) (Lurdes Mas)

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

Fotos del Concurs Morfològic de Vaca Bruna 2008
(http://www.naciodigital.cat/elripolles/galeria/46/fira/sant/isidre/sant/joan/abadesses) (Arnau
Urgell)

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