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Bases d’adhesió a la campanya “ 5es Jornades gastronòmiques de 

tomàquets del Vallès” 

 

Filosofia 

El Consell Comarcal del Vallès Oriental, en col·laboració amb l’Associació 

Gastronòmica CuinaVO, el Convívium Slow Food del Vallès Oriental, el Gremi 

d’Hostaleria del Vallès Oriental, i l’Associació Llavors Orientals organitzen les 

“5es Jornades Gastronòmiques de tomàquets del Vallès” (d’aquí en endavant 

les Jornades).  Les Jornades s’organitzen en el marc del projecte Xarxa 

Productes de la Terra – Vallès Oriental i compta amb el suport de la Diputació 

de Barcelona.   

les Jornades tenen com a objectiu final donar a conèixer els tomàquets de 

varietats locals del Vallès mitjançant menús gastronòmics singulars i apropar 

els productors locals a la restauració de qualitat de la comarca i de les 

comarques circumveïnes. La generació d’una sinèrgia entre el sector 

agroalimentari local i la restauració col·lectiva és clau per promoure aquells 

productes singulars de la comarca que contribueixen a mantenir el paisatge i la 

biodiversitat cultivada i per millorar la imatge del Vallès Oriental com a destí 

turístic. 

 

L’adhesió 

Poden adherir-se a la campanya les persones físiques i jurídiques, que realitzin 

activitats de restauració col·lectiva i que manifestin la seva voluntat de 

participació mitjançant: 

1. Presentació de la sol·licitud d’adhesió que trobaran a la pàgina web 

www.vallesoriental.cat   

2. És indispensable presentar la sol·licitud abans del 11 de juliol de 2016,  

3. La sol·licitud es pot presentar per correu postal o per correu 

electrònic a productesterra@vallesoriental.cat,. 

 

Requisits bàsics per l’adhesió 

Per participar a les Jornades els restaurants han de complir les condicions que 

es detallen a continuació: 

http://www.vallesoriental.cat/
mailto:productesterra@vallesoriental.cat
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 Incloure a la seva carta: 

-  Un menú indicant cada dia quina és la varietat de tomàquet del 

Vallès que podran degustar. 

- O bé disposar d'un mínim de tres plats elaborats amb alguna de 

les varietats locals de  tomàquets del Vallès, que hauran d’estar a 

la seva carta durant el període de vigència de la mostra. 

 

 El personal de sala haurà d’oferir aquest menú o plats als client del 

restaurant. 

 Facilitar que un representant dels restaurant pugui assistir al tast de 

tomàquets de varietats antigues, on tindrà l’oportunitat de tastar les 

varietats de tomàquets, de conèixer les propietats organolèptiques i 

recomanacions de receptes a elaborar amb aquestes varietats. 

 El restaurant haurà de col·locar el material de promoció que se li  

facilitarà  (llibret de varietats antigues de tomàquets, cartell en PVC amb 

les varietats locals de tomàquets del Vallès, etc) a un lloc visible. 

 Omplir correctament la “Fitxa restaurant jornades” amb la proposta de 

plats i/o menús i el preu d’aquests abans del 14 de juliol de 2016. 

 El menú de les Jornades s’oferirà per dinar i per sopar tots els dies de la 

Mostra, excepte els dies de tancament. 

 

Les varietats que s’inclouen a la promoció són: 

 Rosa ple de l’Etern, Cor de Bou, Palosanto, Pometa de Lluís Vila, 

Pometa de la Garriga, Pometa de Santa Eulàlia de Ronçana, Montserrat de 

Caldes, Pare Benet, Tardà de Riells 

El Consell Comarcal del Vallès Oriental facilitarà un full amb les 

característiques  organolèptiques d’aquestes varietats,  amb possibles 

propostes de plats/receptes i un llistat amb els productors del Vallès Oriental 

que cultiven aquestes varietats. 

 

Dates  

Les Jornades  gastronòmiques es faran durant els mesos d’estiu, concretament 

del 15 de juliol fins al 16 de setembre. Cada restaurant podrà triar entre dos 

opcions: 

1-  La totalitat de la mostra (dos mesos)    

2- Entre un dels dos períodes de participació: del 15.07 al 15.08 o del 

16.08-16.09.  
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Drets dels adherits 

Els adherits  tenen dret a: 

 Beneficiar-se de la promoció i difusió de les Jornades  gastronòmiques 

que es farà mitjançant internet,  premsa comarcal, premsa nacional i 

premsa especialitzada.   

 Rebre el material de promoció que se li  facilitarà: 

o Llibrets de varietats antigues de tomàquets per poder entregar als 

clients dels restaurant 

https://productesdelvalles.files.wordpress.com/2012/06/llibret-

varietats-antigues-de-tomc3a0quets-del-vallc3a8s-2014.pdf 

o Cartell en PVC amb les varietats locals de tomàquets del Vallès 

o Llistat amb informació dels productors que cultiven aquestes 

varietats locals de tomàquets del Vallès. 

o Fitxa amb les propietats organolèptiques de cada varietat local.  

o Catàleg de productors artesans del Vallès Oriental 

https://productesdelvalles.files.wordpress.com/2012/06/catc3a0le

g-productors-artesans-del-vallc3a8s-oriental-2015-2016.pdf  

 

Obligacions dels adherits 

 Comprometre’s amb les finalitats de la campanya i respectar les 

condicions de les Jornades  gastronòmiques. 

 Consentir que la organització de les Jornades, o tercers, facin difusió 

dels establiments adherits a la campanya i les seves dades de contacte 

per qualsevol mitjà. 

 Consentir que els organitzadors puguin dur a terme un control i 

supervisió del compliment dels requisits i obligacions recollits en 

aquestes Bases . 

 Assistir al tast de varietats locals de  tomàquets del Vallès que es farà el 

dilluns 11 de juliol  a les 18:30,  on restaurants, botigues especialitzades, 

productors i experts del món de la gastronomia podran degustar 

https://productesdelvalles.files.wordpress.com/2012/06/llibret-varietats-antigues-de-tomc3a0quets-del-vallc3a8s-2014.pdf
https://productesdelvalles.files.wordpress.com/2012/06/llibret-varietats-antigues-de-tomc3a0quets-del-vallc3a8s-2014.pdf
https://productesdelvalles.files.wordpress.com/2012/06/catc3a0leg-productors-artesans-del-vallc3a8s-oriental-2015-2016.pdf
https://productesdelvalles.files.wordpress.com/2012/06/catc3a0leg-productors-artesans-del-vallc3a8s-oriental-2015-2016.pdf
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diferents receptes elaborades amb aquestes varietats i rebre consells 

sobre com cuinar les varietats locals. 

 Assistir a la visita guiada a l’Hort experimental de l’Espelt que està ubicat  

a la finca d’agricultura ecològica  El Molí d’en Vendrell, a Santa Eulàlia 

de Ronçana, on l’Associació Llavors Orientals cultiva les varietats locals 

de tomàquets del Vallès i on es podran veure a l’hort totes les varietats 

que s’estan recuperant. 

 

 

Més informació 

Consell Comarcal del Vallès Oriental 

Àrea de Desenvolupament Local  

C. Miquel Ricomà 46,  

08401 - Granollers 

 

Persona de contacte:  
 

Carme Garrido López 

productesterra@vallesoriental.cat  

Tel. 938 600 702 

 

mailto:productesterra@vallesoriental.cat

