
                                                      

 

 

 

I FIRA DEL TOMAQUET DEL VALLES 

4 i 25 de setembre de 2010 

 

El Consell Comarcal del Vallès Oriental, amb la col·laboració de l’Ajuntament de Santa Eulàlia de 

Ronçana i de Josep Sabatés “Pep Salsetes”, membre de Llavors Orientals, us convida a la I Fira del 

Tomàquet del Vallès que es durà a terme el primer i l’últim dissabte de setembre a Santa Eulàlia de 

Ronçana. 

Pretenem amb aquesta fira donar a conèixer les 12 varietats autòctones de tomàquet que trobem al 

Vallès i el procés de recuperació i conreu d’aquestes varietats que està portant a terme Llavors 

Orientals, un grup d’hortolans vallesans amb vocació de recuperar la nostra biodiversitat cultivada 

hortícola, i voluntariat de Santa Eulàlia de Ronçana. 

“Al setembre el tomàquet té olor i té gust” és la frase amb la qual la fira vol reivindicar el valor del 

nostre tomàquet.  Els visitants tindran la possibilitat de participar a tallers pràctics, tastos de 

tomàquets i conferències, visitar les parades on es poden comprar els productes i fer visites guiades 

a l’hort de l’Espelt, un espai creat expressament per a aquesta fira amb prop de 400 tomaqueres. 

La Fira forma part del Projecte Rururbal: Carta europea de governança territorial, mitjançant la 

cadena alimentaria periurbana per a un desenvolupament local sostenible, finançat pel programa 

MED 2007-2013 de la UE i que es realitza a 4 països europeus i a 6 territoris diferents. A la província 

de Barcelona, els socis són el Consell Comarcal del Vallès Oriental, coordinador del projecte, l’Àrea 

d’Espais Naturals de la Diputació de Barcelona i el Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció 

Rural de la Generalitat de Catalunya. 

Us esperem a tots i totes dissabte 4 i dissabte 25 de setembre a partir de les 10.00 al Centre Cívic i 

Cultural la Fàbrica de Santa Eulàlia de Ronçana per a retrobar-nos amb sensacions oblidades en 

formes, olors i gustos de tomàquets. 

Més informació i programa de l’activitat: www.rururbal.eu/barcelona 

Com arribar-hi: 

http://www.santaeulaliaroncana.cat/default.php?idcanal=3&idcategory=16&idsubcategory=0&idite
m=676&blocs=&grups=&SUBgrups= 

http://www.rururbal.eu/barcelona
http://www.santaeulaliaroncana.cat/default.php?idcanal=3&idcategory=16&idsubcategory=0&iditem=676&blocs=&grups=&SUBgrups=
http://www.santaeulaliaroncana.cat/default.php?idcanal=3&idcategory=16&idsubcategory=0&iditem=676&blocs=&grups=&SUBgrups=


                                                      

 

 

 

 

PROGRAMA D’ACTIVITATS  

I FIRA DEL TOMAQUET DEL VALLES 

4 de setembre 2010 

 

10.00     Inauguració à càrrec de l’Àvia Remei i benvinguda institucional. 

10.15     Presentació de les 12 varietats antigues de tomàquets del Vallès. 

11.00     Visita comentada a l’Hort de l’Espelt i tast de varietats antigues de tomàquets. 

12.00     Visita comentada a l’Hort de l’Espelt i tast de varietats antigues de tomàquets. 

14.30     Pausa dinar 

17.00     Taller de planter i llavors, a càrrec d’Esther Cases de “Les Refardes”  

18.00  Visita comentada a l’Hort de l’Espelt i tast de varietats antigues de tomàquets per a 

professionals del sector agroalimentari. 

19.00     Visita comentada a l’Hort de l’Espelt i tast de varietats antigues de tomàquets. 

 

A les 17.00 començarà, en paral·lel amb les activitats de la Fira, una activitat artística de pintura 

dirigida a nens i adults. 

 


