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La fira de Sant Isidre d'enguany
tindrà un concurs morfològic de vaca
bruna
Â
PresentaciÃ³ de la Fira amb l'alcalde Ramon RoquÃ© i els representants de Caixa de Girona i les
Pabordes de Sant Isidre. Foto: Arnau Urgell/ElRipollÃ¨s.infoÂ
Â
La
principal novetat de la Fira de Sant Isidre de Sant
Joan de les Abadesses (http://www.santjoandelesabadesses.cat/) serÃ el primer concurs
morfolÃ²gic
de vaques de raÃ§a bruna. Tal i com explica el membre de les
Pabordes de Sant Isidre Jordi Colomer hi haurÃ 33 caps de
besti
ar que competiran en cinc categories (vedelles de 0 a 16 mesos;
braves de 16 mesos fins al part; vaca amb vedell; vaca eixuta i
toros). AixÃ- mateix, i per primera vegada la fira se celebrarÃ
en quatre dies, per una banda el 3 i 4 de maig -mÃ©s oberta als
visitants d'arreu de la comarca i del paÃ-s- i els dies 14 i 15
de maig de carÃ cter mÃ©s 'entranyable' i pensada pel
propi sector. Tant els membres de les Pabordes com l'alcalde Ramon
RoquÃ© han assenyalat la dificultat d'organitzar un
esdeveniment d'aquestes caracterÃ-stiques en un moment tan
difÃ-cil pel sector.
Â
Vídeo: http://www.youtube.com/watch?v=A_s7gPmP0hg
Jordi Charles de les Pabordes de Sant Isidre explica les principals activitats de la Fira.Â

Jordi
Charles, membre de la comissió organitzadora, ha explicat
alguns dels actes més destacats. A banda del concurs
morfològic es realitzaran activitats com exposicions de
tractors antics, la V gimcama 'el pagès de ferro', concurs de
munyir a mà, esmorzars i dinars populars... Així
mateix, s'ha previst la degustació de carn ecològica
del Ripollès, amb xai, porc i vedella de joves ramaders com
l'Enric Camprubí (http://www.vedellarosada.cat/) o
el mateix Jordi Colomer. Coincidint amb la fira, se celebrarà
el quinzè aniversari de l'agermanament de Sant Joan amb el
municipi francès de Le Palais Sur Vienne.
Una delegació serà a la població per tal de
conèixer, tal i com explica Ramon Roqué, ?la
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importància del sector primari?. Com és tradicional,
la Fira compta amb la col·laboració de la Fundació
Caixa de Girona i del Departament d'Agricultura.

https://www.naciodigital.cat/elripolles/noticia/6188/fira/sant/isidre/enguany/tindra/concurs/morfologic/vaca/bruna
Pàgina 2 de 2

