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13FIRA RAMADERA
LA POBLETA DE BELLVEÍ

El bestiar i el patrimoni cultural, protagonistes 
de la Fira Ramadera de la Pobleta de Bellveí

divendres, 4 d’octubre
16.45 Inscripcions i lliurament 
de la documentació de 
la Jornada tècnica: Cuina 
d’aprofitament.

17.00 Presentació de la jornada 
amb Alba Vila, directora de 
l’Escola Agrària del Pallars, i 
Josep Maria Dalmau, alcalde de 
La Torre de Capdella.

17.15 Introducció a la cuina 
d’aprofitament, Miquel Spa, 
periodista de l’Alt Pirineu que 
ha participat en la realització 
d’un llibre sobre la cuina 
d’aprofitament.

17.45 Propostes 
gastronòmiques: taller de cuina 
d’aprofitament amb Mariano 
Gonzalvo, cuiner de l’espai 
gastronòmic Lo Paller del Coc.

19.30 Taula rodona sobre cuina 
d’aprofitament amb padrines 
de la Vall. Dinamitzador: Miquel 
Spa.

20.15 Degustació dels plats 
cuinats.

20.45 Fi de la jornada.

dissabte, 5 d’octubre
Durant tot el cap de setmana, 
música pels carrers amb el grup 
la Catxinbanda.

07.30 Entrada d’animals.

09.00 Esmorzar popular de Fira: 
7 € Lloc: carpa del bestiar.

10.30 Demostració d’oficis 
artesans: ferrador, matalasser, 
cisteller i baster.

10.30 Demostració de 

l’Associació de Puntaires de la 
Vall Fosca.

10.30 Demostració d’elaboració 
de sabó de casa, tast de mostillo 
i freginat dels veïns i veïnes de la 
Pobleta.

10.30 Exposició A estudi! 
realitzada pel Museu 
Hidroelèctric de Capdella i pels 
veïns i veïnes de la Vall. Lloc: 
casa de la vila.

10.30 La Fireta. Espai de jocs 
i de tallers per als més petits. 
Lloc: plaça Major.

11.00 Mostra d’ovella xisqueta. 
Lloc: prat del bestiar.

11.00 Exposició i demostració 
durant el dia de tractors antics 
Lloc: entrada del recinte firal.

11.00 Inauguració de la Fira, 
6è Concurs Comarcal de Cavall 
Pirinenc Català i lliurament de 
premis.

11.30 Taller infantil de ceràmica 
Lloc: plaça del Portal.

12.00 Tast de vins del Pallars 
Lloc: plaça de l’església.

17.00 Sortida dels animals del 
recinte firal.

17.00 Espectacle de màgia amb 
el Màgic Cambras. Lloc: plaça 
del Portal.

19.00 h Concert de gòspel 
amb Go Go Pallars. Lloc: carpa 
principal/bestiar.

21.00 Sopar de Fira Lloc: carpa 
del Metge. Venda anticipada 
als establiments de la Pobleta, 
Casa Fonso, Casa Antema i a 
l’Ajuntament de la Torre de 
Capdella.

23.00 Correfoc amb els Diables 
de Riudoms.

24.00 Ball de fira amb el duet 
Stylette.

diumenge, 6 d’octubre
07.30 Entrada d’animals

10.00 22è Concurs de Vaca 
Bruna dels Pirineus, Mostra i 
mercat d’altres races (vaques 
de raça bruna dels Pirineus, 
llemosina, salers, xarolesa) i 
mostra d’ovella xisqueta.

10.30 Demostració d’oficis 
artesans: ferrador, matalasser i 
baster.

10.30 Demostració de 
l’Associació de Puntaires de la 
Vall Fosca.

10.30 Demostració d’elaboració 
de sabó de casa, tast de mostillo 
i freginat dels veïns i veïnes de la 
Pobleta Lloc: plaça de l’església.

10.30 Exposició A estudi! 
realitzada pel Museu 
Hidroelèctric de Capdella i pels 
veïns i veïnes de la Vall. Lloc: 
casa de la vila.

10.30 La Fireta. Espai de jocs per 
als més petits. Lloc: plaça Major.

11.00 Taller d’elaboració 
artesanal de paper amb polpa 
de cotó.

11.00 Mostra d’ovella xisqueta. 
Lloc: prat del bestiar.

12.30 Lliurament de premis 
del Concurs de Vaca Bruna. Fi 
de festa amb la música de la 
Catxinbanda.

La presència de vaques, 
cavalls i ovelles tornarà a 
ser el punt fort de la Fira 
Ramadera de la Pobleta de 
Bellveí, a la Vall Fosca, una 
de les poques on encara es 
pot veure bestiar. 

En aquesta edició, destaca la jor-
nada que se celebrarà el dia 4 a la 
tarda, on es tractarà sobre la cui-
na d’aprofitament. 

El tret de sortida de la fira serà 
la 4a jornada de transferència so-

bre Reducció del malbaratament 
alimentari: aprofitament dels 
aliments, organitzada per l’Esco-
la Agrària, i que tindrà lloc el di-
vendres 4 d’octubre. En aquesta 
jornada es parlarà de la cuina 
d’aprofitament centrada en com 
els nostres avantpassats aprofi-
taven els aliments de què dispo-
saven i què feien amb l’excedent, 
si en tenien. Algunes padrines i 
dones de la Vall participaran en 
aquesta jornada, on es realitzarà 
també una demostració de cui-

na d’aprofitament amb el cuiner 
Mariano Gonzalvo. 

El dissabte 5 d’octubre se ce-
lebrarà la 6a edició del Concurs 
Comarcal de Cavall Pirinenc Ca-
talà (CPC), amb una quarantena 
d’exemplars, procedents de 8 
d’explotacions del Pallars Jussà. El 
concurs comarcal és un especta-
cle molt esperat, on els ramaders 
passegen els cavalls, perquè els 
jutges en puguin valorar les qua-
litats. Els animals premiats dins 
d’aquest concurs comarcal de ca-

actes vall, són els que després partici-
pen en el Concurs Nacional de Ca-
vall Pirinenc Català, que enguany 
se celebra a Puigcerdà, el 15 de 
novembre. 

I el diumenge 6 d’octubre tin-
drà lloc el 22è Concurs d’Animals 

de Raça Bruna dels Pirineus, amb 
una cinquantena de vaques de 
diferents races, d’una quinzena 
d’explotacions, la majoria del mu-
nicipi. El mateix dia també s’expo-
sen altres races de vaca com són 
la xarolesa, la llemosina o salers.

FOTO:  Fira Ramadera de la Pobleta de Bellveí / La jornada, l’any passat
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