Fira del Gall
Vilafranca del Penedès
Comparteix:
Facebook
Twitter

Ubicació
Comarca:
Lloc/Adreça:

Alt Penedès
Rambla de Sant Francesc

Coordenades:
Latitud:
Longitud:
UTM Est (X):
UTM Nord (Y):

41.34514
1.69817
391086
4577889

Classificació
Número de fitxa:
Àmbit:
Tipologia:
Estil / època:
Segle:
Estat de conservació:
Protecció:
Accés:
Ús actual:
Titularitat:
Titular:
Autor de la fitxa:
Data de registre de la fitxa:

08305-386
Patrimoni immaterial
Manifestació festiva
Contemporani
XX
Bo
Inexistent
Fàcil
Lúdic
Pública
Patronat Municipal de Comerç i Turisme de Vilafranca
Jordi Montlló Bolart
dc., 16/04/2008 - 02:00

Descripció
Antic mercat d'aviram que se celebra el cap de setmana abans de Nadal i que ofereix la
possibilitat de poder admirar i comprar els exemplars més vistosos d'animal de ploma criats
de la manera tradicional. Hi ha un servei gratuït d'escorxador i plomatge pels que compren
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l'animal viu. També hi ha una Mostra Gastronòmica i tast de vins negres de la DO Penedès.
A més a més s'hi pot trobar venda de productes naturals del Penedès, una fira d'artesania,
una mostra de Bestiari Festiu, una fira de dibuix i pintura.

Història
La Fira del Gall de Vilafranca és de tradició molt antiga. Abans hi havia dues fires d'aviram, la de
Sant Tomàs, el 21 de desembre, que es segueix celebrant i una altra el mes d'agost, quan
s'havien acabat les feines de la sega i batuda dels cereals i com a pòrtic de les festes de la
celebració de la collita. Sense tenir en compte que la pagesia de la comarca participava en altres
fires d'aviram, com la de Barcelona, amb les seves aus autòctones i els ous rossos vilafranquins.
A partir de la dècada dels anys 60 del segle XX, es produeix un moment de decadència que
s'allarga fins els anys 80, on cada cop tenen menys importància les aus en qüestió i la seva
qualitat gastronòmica. Les races autòctones, el Gall del Penedès i l'Ànec Mut del Penedès,
gairebé queden extingides.
El punt d'inflexió d'aquesta situació és quan el Patronat Municipal de Comerç i Turisme agafa la
responsabilitat de revitalitzar la Fira. La resposta és gairebé immediata i constant. Any rera any,
la Fira del Gall no para de créixer en parades, activitats i visitants.
Les places de Santa Maria i de Jaume I, on es feien les fires queden petites i es desplaça a la
Rambla de Sant Francesc, on actualment pateix del mateix mal.

Bibliografia
http://www.vilafranca.org/firagall/

Pàgina 2

