
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Mercat del Ram 2007 
          Dossier de premsa 

21 de març de 2007 
 
 
 



 
 Índex 
  

 
1. Presentació 

2. Mostres i activitats 

3. Expositors  

4. Serveis i equipaments 

a. Equipaments del recinte 

b. Telèfons i punts d’informació 

5. Agenda 

6. A destacar  

7. Mostra Gastronòmica 

a. Funcionament 

b. Programa gastronòmic 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Presentació 

  

El vigatà Conrad Adillon pronunciarà aquest any el pregó del Mercat del Ram 

de Vic. Com és habitual, serà dijous, a les 8 de la tarda, a la Sala de la 

Columna. Les seves paraules seran l’inici de la fira més tradicional de Vic i una 

de les que acosta més visitants a la ciutat.  

 

El Mercat del Ram té un doble atractiu: ser punt de trobada i de negoci per a 

empreses del sector agro-ramader i ser alhora una proposta cultural i lúdica per 

a tots els públics. El bestiar, autèntic protagonista d’aquesta Fira, continua 

despertant l’expectació dels més petits. Els porcs i les vaques es podran veure 

a l’interior del recinte firal; a l’exterior hi haurà els guarans participants al III 

Concurs d’ase català; al ring de sorra  es podrà veure diumenge al matí el 

Concurs Català de Raça Frisona, i a la zona del Sucre, les exhibicions 

eqüestres prenen aquest any una major importància, sota el nom d’Equinàlia. 

 

Més enllà dels concursos ramaders, el sector hi serà tractat en les Jornades 

Tècniques Ramaderes i TecnoRAM que tindran lloc a l’edifici el Sucre, del 27 al 

30 de març. Aquesta edició incorporen una sessió diària que abordarà temes 

d’interès pel sector des d’una perspectiva d’innovació tecnològica. 

 

Del vessant més cultural destaca l’exposició Toca i Mira, a la plaça Bisbe Oliba, 

que aquest any estarà dedicada al bestiar; la celebració dels 175 anys dels 

gegants de Vic; el 40è aniversari de la Fira del Dibuix; els concerts a la plaça 

del Pes en la 4a edició del cicle de Músiques de Vic; les visites guiades per les 

Joies de la ciutat, i la ja tradicional exhibició castellera al Mercadal, el matí de 

diumenge. 

 

D’altra banda el Mercat del Ram acull el II Open Internacional d’Escultures amb 

Motoserra; el Concurs d’Aparadors que arriba a la 28a. edició; el 25è. 

aniversari del Concurs de Canals Porcines; el XXè. aniversari del Concurs 

Català de Raça Frisona; l’exposició de bestiar al Portalet, la Mostra 

Gastronòmica, entre moltes altres propostes per poder gaudir amb tota la 

família.  



 
2. Mostres i activitats 

 

 

Aspectes Firals Activitats 

Agrícola i ramader 

 Pavelló ramader 

 Mostra d’utillatges ramaders

 Mostra de maquinària 

agrícola 

 Mostra de bestiar selecte 

 Vehicles industrials 

 Mostra d’horticultura i jardí 

 Jornades Tècniques 

Ramaderes i TecnoRAM 

 25è Concurs de Canals 

Porcines 

 Equinàlia: 

 II Concurs d’Enganxalls 

Amateur Open 2007 

 III Concurs de Guarà Català 

 

Lleure i Cultura 

 Espai didàctic infantil 

agroramader (novetat) 

 Mostra d’automòbils 

 Mercat de palmes i llorers 

 40a. Fira del dibuix 

 Mostra d’alimentació 

 Mostra institucional 

 Fira del fang 

 Mostra de turisme 

 

 

 Mostra Gastronòmica 

 Concurs de pintura ràpida 

 Fira d’atraccions 

 II Open Internacional 

d’Escultures de Fusta amb 

Motoserra 

 Enlairament de globus 

 Concurs d’aparadors 

 Ruta guiada Les joies de la 

ciutat 

 Exposició Toca i Mira: el 

bestiar 

 

 

 

 

 

 



3. Expositors 

 

 
 
Procedència geogràfica dels expositors 
 

Vic Osona Catalunya Resta Estat 
37,5% 20,4% 35,5% 6,6% 

 

 

Índexs de participació comercial 
 

Sectors Expositors Metres 
contractats 

Pavelló Ramader 
  

32 375 m2 

Utillatges 
 

13 381 m2 

Institucions 
 

17  

Turisme 
 

11 228 m2 

Horticultura, jardí i 
energies renovables 

 

13 550 m2 

Maquinària Agrícola 12 3.610 m2 

Automòbils 
 

15 2.200 m2 

Alimentació 
 

27 381 m2 

Vehicles Industrials 
 

15 2.425 m2 

Total 155 10.150 m2 

 
 

  

 

 

 

 
 
 



4. Serveis i equipaments 

 

a. Equipaments del recinte  

 

Servei de cafeteria-restaurant 

Atenció sanitària 

Pàrquing exclusiu per a expositors 

Punt d’informació al visitant 

 

 

b. Telèfons i punts d’informació  
 

ImpeVic: 93 883 31 00 

Informació fira: 93 883 20 33 (de divendres, 30 de març a les 10 del matí a 

diumenge, 1 d’abril, a les 8 del vespre) 

Oficina Municipal de turisme: 93 886 20 91  

 

Punts d’informació: 

 

 Recinte firal el Sucre 

 Oficina Municipal de turisme de Vic 

 www.vic.cat / http://impevic.vic.cat 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



  5. Agenda 

 

ACTIVITATS 
DATA HORA ACTIVITAT LLOC ENTITAT ORGANITZADORA

30/03/07 19.00 Inauguració exposició “Toca i Mira: el Bestiar” Plaça Bisbe Oliba Ajuntament de Vic, Grup 
Estrada Òptics,  
Col·labora: Miquel Llobet de 
BCN Media 

31/03/07 10.00 III Concurs de Guarà Català Pati del recinte firal Ajuntament de Vic 
31/03/07 12.00 Inauguració del quadre Passeig Gentil” de Miquel Ordeig Recinte firal Ajuntament de Vic  
31/03/07 13.00 Entrega de premis del Concurs de Canals Porcines Recinte firal – Pavelló 

ramader 
Ajuntament de Vic 

31/03/07 Tot el dia Dibuix en 3 dimensions “Les pintures de Sert s’escapen 
de la Catedral” 

Plaça de la Catedral Toni Ortiz 

01/04/07 De 10.00 a 
13.00 

II Open Internacional d’Escultura amb Motoserra Plaça Major Vicreu, Prat Verd i Ajuntament 
de Vic 

01/04/07 De 10.00 a 
20.00 

40ª Fira del Dibuix i 23ª Fira del Fang Plaça Major Ajuntament de Vic 

01/04/07 10.00 XXè Concurs Català de Raça Frisona a Vic Zona del Sucre Ajuntament de Vic 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

EXPOSICIONS 
DATA INICI DATA FINAL ACTIVITAT LLOC ENTITAT ORGANITZADORA 
27/02/07 07/04/07 Fotopres’05 Museu de l’Art de la Pell Ajuntament de Vic i Fundació “La 

Caixa” 
03/03/07 15/04/07 Oriol Rufí 

VAP (Visions, Accions, Projeccions) 
 

Espai E 
H. Associació per a les Arts 
Contemporànies 

H. Associació per a les Arts 
Contemporànies 

03/03/07 15/04/07 Conxita Martínez Figàs 
Els camins de Ton i Guida 

Sala H 
H. Associació per a les Arts 
Contemporànies 

H. Associació per a les Arts 
Contemporànies 

13/03/07 28/03/07 Parelles Artístiques 
Experiències creatives per la salut mental

Universitat de Vic Ajuntament de Vic 
Col·laboren: Fund. Centre Mèdic 
Psicopedagògic d’Osona, 
Restaurant Basset, Pintur, Museu 
de l’Art de la Pell, Assoc. de 
Familiars de malalts mentals 
d’Osona 

22/03/07 15/04/07 Glenn Murcutt 
Ecologisme i paisatgisme en 
l’arquitectura 

Col·legi d’arquitectes Col·legi d’arquitectes 

23/03/07 25/04/07 Qui no anuncia no ven! 
Exposició sobre anuncis publicitaris 

Biblioteca Joan Triadú Biblioteca Joan Triadú 
Col·labora: Obra Social Caixa 
Sabadell 

23/03/07 08/04/07 Josep Mas 
Exposició antològica 

Llotja del Blat IMAC 

30/03/07 16/04/07 Toca i mira: Animals de granja Plaça Bisbe Oliva Ajuntament de Vic, Grup Estrada 
Òptics i Miquel Llobet BCN Media 

Tots els 
diumenges 

 Visita comentada: recorregut medieval Museu Episcopal de Vic MEV 



 
 

 
 

Diferents dies 
DATA ACTIVITAT LLOC ENTITAT ORGANITZADORA 
23 de març al 8 d’abril Concurs d’Aparadors del Mercat del Ram Comerços de la 

ciutat 
Ajuntament de Vic 

Del 27 al 30 de març Jornades Tècniques Ramaderes i TecnoRAM del Mercat del 
Ram 

Edifici el Sucre Ajuntament de Vic 

Del 29 de març a l’1 d’abril Mostra Gastronòmica Plaça dels Màrtirs Ajuntament de Vic 
Del 30 de març a l’1 d’abril Espai didàctic infantil agroramader Recinte firal el 

Sucre 
Ajuntament de Vic 

Del 30 de març a l’1 d’abril XXIIV Trofeu de Globus MR – Lliga Catalana de l’Arostació 
FAC 2007 

Quart vol 
(competició lliga 
catalana) 

Club Català de Globus 

Del 30 de març a l’1 d’abril XXIV EXPOSICIÓ DE TREBALLS ARTÍSTICS I D'ARTESANIA 
DE LA GENT GRAN 

Local de l'ASVAT. 
Carrer Sant Miquel, 
12 baixos (Casa 
Moreta) 

Asvat 

31 de març i 1 d’abril II Concurs d’Enganxalls del Mercat del Ram Zona esportiva de 
Vic 

Ajuntament de Vic 

31 de març i 1 d’abril Equinàlia Zona del Sucre Ajuntament de Vic 
6 i 7 d’abril Les Joies de la Ciutat Edificis 

emblemàtics de Vic
MEV- MAP – Bisbat de Vic 
Ajuntament de Vic 

 

 
 
 
 
 



6. A destacar 

 

 

“Toca i mira: el bestiar” 
Una mostra de fotografies perquè la pugui apreciar tothom 
 
Tots els amants de la fotografia, tan vidents com invidents, tindran l’oportunitat 

d’apropar-se a la realitat del fotògraf Yann Arthus-Bertrand amb l’exposició 

“Toca i Mira: Animals de granja”, que es presenta a Vic durant el Mercat del 

Ram.  

L’exposició és una iniciativa del fotògraf per adaptar les imatges als invidents, 

dotant-les de les condicions i els atributs necessaris per apropar-los a una 

realitat palpable. Per encàrrec d’Arthus-Bertrand, l’òptic Alain Mikli va crear les 

imatges  a partir d’acetat de cel·lulosa, material utilitzat per a la fabricació de les 

ulleres. El grup Estrada Òptics, amb el suport de Miquel Llobet de BCN Media i 

l’Ajuntament de Vic, són els responsables que arribi aquest mostra per segona 

vegada a l’Estat. L’exposició es podrà veure a la plaça Bisbe Oliba, del 30 de 

març al 16 d’abril i l’acte d’inauguració serà el divendres 30 de març a les 7 de 

la tarda. 

 
XXè Concurs Català de Raça Frisona 
 
En el programa d’activitats del Mercat del Ram, pel que fa al vessant ramader, 

aquest any destaca el XXè Concurs Català Vaca Frisona, organitzat per 

l’Ajuntament de Vic i la Federació Frisona de Catalunya (FEFRIC).   

El Concurs Català de Vaca Frisona tindrà lloc a la carpa situada a la zona del 

Sucre el diumenge 1 d’abril. Els dos dies anteriors, les vaques ja estaran 

exposades al públic. A la convocatòria hi poden participar tots els criadors de 

Catalunya adherits a les organitzacions nacionals que ho desitgin i ho sol·licitin 

degudament. 

Les vaques concursants desfilaran pel ring les vegades que els jutges estimin 

oportú i necessari per a la seva qualificació. Els animals seran presentats a la 

pista de la forma més natural possible, amb cura, tan veterinària com estètica. 



El que més es puntua de la vaca és el braguer amb 40 punts, però a part també 

es puntuen altres coses com el tòrax, l’abdomen, la cua i les extremitats.  

Dins de la classificació i dels premis que s’atorgaran cal destacar el de Vaca 

Gran Campiona que és un premi individual; com a segon premi hi haurà el de 

Millor Criador, per al ramader que té un major nombre de vaques entre els 

primers llocs; i el  de Vedella i Braves Gran Campiona, amb què es reconeixen 

les bones condicions de les vaques que encara no han criat. 

 
Concurs de canals porcines 
XXè aniversari 
 
El Mercat del Ram acull una nova edició del Concurs Català de Canals 

Porcines, que enguany celebra el 25è aniversari. 
El funcionament del concurs manté el format de cada any: els participants s’han 

d’inscriure aproximadament un mes i mig abans del Mercat del Ram. Una 

vegada s’han inscrit els animals entren el dimecres 28 de març per ser 

analitzats pels membres de la comissió organitzadora. És en aquest moment 

on  té lloc el control de pes i número d’inscripció. L’endemà dijous,  els animals 

es traslladen a l’escorxador. El divendres 30 de març se’ls porta a la sala de 

desfer, on els tècnics fan el control de qualitat de la carn i per puntuació 

decideixen els tres primers classificats. El dissabte 31 de març a les 11 del matí 

els membres del jurat es reuneixen per donar l’última deliberació. 

Els guardonats poden optar a tres premis: un tercer premi de 1.000 euros; un 

segon premi que es tradueix en 2.000 euros i el primer que té l’opció d’endur-se 

la quantitat de 3.000 euros.  

En motiu del 25è aniversari d’aquesta activitat ramadera s’ha considerat oportú 

crear una imatge que expressi de forma singular aquesta activitat, hegemònica 

a tot Europa. 

 

 



El pagès dels més menuts 
Espai didàctic agro-ramader (novetat) 

 

El recinte firal el Sucre tindrà aquest any com  novetat destacada un espai 

didàctic per a infants i famílies, amb temàtiques del món de pagès. La zona 

quedarà visiblement emmarcada per bales de palla i tanques i es preveu la 

instal·lació d’un petit sorral amb galledes, excavadores, i eines del camp. Les 

activitats que es proposen estan pensades per a diferents franges d’edat: de 0 

a 3 anys; educació infantil; educació primària, i públic familiar  (13 tallers). Des 

de pintar una màscara en forma de porc, vaca o gallina, saber relacionar 

l’animal adult amb la seva cria, o conèixer la morfologia dels animals seran 

algunes de les activitats que es portaran a terme.  

L’espai didàctic infantil del Mercat del Ram ofereix a tots els assistents la 

possibilitat de veure animals i utillatges del món de pagès a la dimensió dels 

infants.  

 

El Punt Jove celebra els 15 anys 
 
En motiu de la celebració del 15è aniversari, i coincidint amb el Mercat del Ram, 

el Punt Jove de Vic organitza una gran festa solidària a la sala Pasternak de 

Vic, on la música  serà la protagonista. A les 11 de la nit hi haurà l’actuació del 

grup Synchronicity (Police tribute Band) encapçalat per David Portero, a la veu i 

al baix. A partir de dos quarts d’una passarà el relleu al grup Gran Vermú, que 

faran el seu concert de presentació. 

La festa finalitzarà a les 2 i a partir d’aquesta hora la sala continuarà oberta 

amb la seva programació habitual.  

La festa compta amb la participació activa de les següents entitats de 

cooperació i solidaritat: Assomvic, Càritas, Creu Roja, Mans Unides, Veterinaris 

Sense Fronteres i Yanapi. 

Tots els diners recaptats es destinaran a projectes solidaris endegats per 

aquestes organitzacions. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   



 
7. XX Mostra Gastronòmica del Mercat del Ram   

 
29, 30, 31 de març i 1 d’abril 

 
Vicciutatdegastronomia  

 

La Mostra Gastronòmica del Mercat del Ram esdevé una cita indispensable per 

a tots els amants de la cuina, amb una gran varietat d’estils culinaris que són 

oferts per diferents col·lectius del sector. És un aparador immillorable per donar 

a conèixer al nombrós públic la cuina amb denominació d’origen.  

La Mostra Gastronòmica enceta les seves activitats el dijous 29 de març amb el 

col·lectiu Osona Cuina, compost per dotze restauradors de la comarca que 

oferiran als visitants un sopar en format bufet representatiu de la gastronomia  

d’Osona.  

La jornada del divendres 30 de març serà protagonitzada per l’Associació 

d’Hostaleria de la Selva que basaran els seus plats en productes de 

temporada. 

El dissabte 31 de març la Mostra Gastronòmica, anirà a càrrec de la cuina del 

Baix Empordà, al·legòrica d’una cuina pròpia i tradicional. La privilegiada 

situació geogràfica i climàtica i la història proporcionen a la comarca del Baix 

Empordà una gran riquesa de productes: peixos, mariscs, carns.  

Una novetat d’aquest any és que la Mostra s’allargarà un dia més. Diumenge 1 

d’abril el restaurant Mas d’Osor oferirà, junt amb els seus col·laboradors, un 

dinar gastronòmic a base de productes de primera qualitat. 

La Mostra Gastronòmica és l’ocasió perfecte per satisfer els paladars més 

exigents.  

 

 

 

 

 

 

 



a. Funcionament 
 
La Mostra Gastronòmica estarà situada a la Plaça dels Màrtirs. La capacitat 

màxima de la carpa serà d’unes 275 persones, tot i que es faran rotacions en 

els diferents àpats.  

La Mostra s’obrirà al públic dijous, 29 de març al vespre i es tancarà diumenge, 

dia 1 d’abril al migdia. El funcionament serà molt similar al d’edicions pretèrites: 

hi haurà un sistema de venda de tiquets d’entrada i tiquets de degustació. 
Els visitants de la Mostra adquiriran a l’entrada un tiquet de 5 € que podran 

bescanviar per una ració de pa, unes postres, una beguda, un cafè, un digestiu 

i un aperitiu: dijous ofert per Embotits Salgot i La Taula de Savassona, 
divendres a càrrec del Petit Artesà. A l’interior de la carpa, podran adquirir els 

tiquets de degustació, de 4 € cadascun. El funcionament del sopar de dijous 

serà diferent: hi haurà un únic tiquet de 30 € per a tots els plats que prepararà 

el col·lectiu Osona Cuina. 

Pel que fa al dinar de diumenge, el preu serà de 20 € pel total de plats que farà 

el restaurant Mas d’Osor. 

 

L’horari previst és:  

 
 Dijous, de les 20.00 h a les 23.00 h. 
 Divendres i dissabte, de les 12.00 h a les 16.00 h i de les 20.00 h 

a les 23.00 h. 
 Diumenge, de 12.00 h a 16.00h. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



b. Programa Gastronòmic 
 
OSONA CUINA 
Dijous, 29 de març 
 
Plats 

 Amanida de peu de porc amb pop i llenties 

 Faves i pèsols ofegats amb botifarra del perol 

 Arròs de bacallà amb tripetes de bacallà 

 Barat confitat i rostit amb cargols i calçotada 

 “Platillo” de mar i muntanya 

 

Postres 

 Mousse de trufa amb taronja i trebcadís de full  

 

Vins i Caves 
 Bufet de vins del Celler d’Osona de Vic 

 Caves singulars 

 

Preu: 30 € (tot inclòs) 

 

ASSOCIACIÓ D’HOSTALERIA DE LA SELVA 
Divendres, 30 de març 
 
 
CUINA DEL BAIX EMPORDÀ 

Dissabte, 31  de març 

 

Plats 
 Pastís de peix 

 Amanida de favetes amb vinagreta de bolets i menta  

 Esqueixada de l’Empordà 

 Arròs de pals a la cassola 

 Rossejat de fideus amb gambeta 

 Mandonguilles amb sèpia i pèsols 

 



Postres 

 Recuit de l’Empordà amb poma 

 Brunyols de l’Empordà 

 Cremat 

Vins  

 Vins de l’Empordà 

 

MAS D’OSOR 

Diumenge, 1  d’abril 

 

Plats 

 Coca de full amb escalivada i llonganissa 

 Canelons de porc d’Osona i col 

 Arròs cremós de morro de vedella 

 Rosbif de poltre amb parmentier de patata del bufet i oli de tòfona 

 

Postres 
 Mató amb mel d’Osona i fruits secs carmelitzats 

Vins i Caves 

 

Empreses col·laboradores 
       Ratafia Bosch 

Pavic 

Serhs Distribució (Cobrama, SL) 

Cobega, SA 

La Taula de Savassona 

Celler d’Osona 

Caves singulars 

IGP, Llonganissa de Vic 

Embotits Salgot 

El Petit Artesà 

Frigorífics Ferrer 

Gallart  

 


