Fira-concurs d'Andorra
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Poble
Santa Coloma
Parròquia
Andorra la Vella
Adreça
Borda Mateu
Tipus de bé:
Festa d’interès cultural (FIC)
Estil
Altres
Datació
27 d'octubre
Secció a l'inventari general Quarta, béns immaterials
Classificació
Altres
Data protecció
2010-06-23
Descripció
Es tracta d’una fira de bestiar que ha mantingut la data i una part del format original de la tradicional fira d’Andorra. Té lloc des de primera
hora del matí del dia 27 d’octubre, actualment als terrenys de la borda Mateu de Santa Coloma.
Als Països Catalans, i evidentment a Andorra, l’estructura de la ruralia amb població agrícola dispersa i amb una gran llunyania dels centres de consum
ramader va fer necessària aquesta xarxa d’intercanvi comercial que representaven les fires.
Antigament s’hi reunien pagesos, ramaders, comerciants, artesans i artistes de les rodalies.
Els personatges que no hi faltaven eren els mulaters andorrans, que compraven mules i rucs a les planes de Tolosa, Poitiers i Auch, per criar-los durant l’estiu
i vendre’ls a la tardor a les fires d’Andorra i Organyà.
El bestiar eren vaques, ovelles, mules, eugues, porcs i aviram i les "parades" s’instal·laven al voltant a la plaça de les Arcades. El mercat dels porcs se situava
sota cal Biscariet, al barri antic. El comerç de roba i eines se situava a la plaça Major, al costat de l’església de Sant Esteve.
A les cases es feia àpat de festa major i a la tarda s’anava a ballar a la plaça, on els pastors arribats de França tocaven l’acordió.
L’evolució del país cap al comerç i el turisme va fer que al 1978 la fira es transformés en un esdeveniment comercial i multisectorial, que actualment té lloc al
parc Central d’Andorra la Vella, i es fessin dues fires paral·leles. La Fira d’Andorra la Vella, la comercial, té lloc el cap de setmana més proper al dia 27
d’octubre.
Casimir Arajol va recuperar, l’any 1978, la tradicional fira del bestiar i actualment l’organitza el Departament d’Agricultura i Medi Ambient del Govern
d’Andorra i l’Associació de Pagesos i Ramaders d’Andorra, que disposen fins i tot d’una pàgina web. El motiu actual, a primera instància, de la Fira-Concurs
del Bestiar, és la provisió als consumidors de productes de qualitat de forma sostenible per a les explotacions, és a dir, el manteniment del paisatge gràcies a
una gestió responsable del bestiar de muntanya i dels cultius.
La Fira-Concurs d’Andorra aplega una multitud de persones i sobretot d’infants, majoritàriament de primària, dels sistemes educatius del país que hi van
acompanyats dels docents per conèixer el món de la ramaderia i el bestiar propi d’Andorra.
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