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E l safrà és una planta
conreada del gènere
Crocus dins de la fa-
mília Iridàcia i tam-
bé l’espècia que

s’obté de les parts femenines de
la flor d’aquesta planta, un colo-
rant que dóna la grogor a la pae-
lla i condimenta molts plats de
cuina mediterrània. Antigament
el seu cultiu era corrent a dife-
rents parts de Catalunya, però
pràcticament totes les planta-
cions van desaparèixer fa un se-
gle. A la Conca de Barberà, Con-
capam, una empresa especialitza-
da en el cultiu d’herbes aromàti-
ques i medicinals, ja fa anys que
estudia la seva reintroducció
amb objectius comercials. Les
pluges tardanes han espatllat la
primera collita, però l’experièn-
cia tindrà continuïtat.
A més Concapam, empresa,

amb seu aMontblanc, ha propor-

cionat aquest primer any bulbs
de plantes a tres pagesos col·labo-
radors –de la Vila Ducal, de San-
ta Coloma de Queralt i de Roca-
llaura- i els ha assessorat en el
cultiu. La collita ha tingut lloc les
últimes setmanes i ha anat pitjor
del que s’esperava. “Ha estat de-
sastrosa. Ha plogut massa a l’oc-
tubre i el novembre, abans quasi
res, i amés no ha fet fred. Esperà-
vem collir 250 grams i no crec
que arribem a un centenar”, ex-
plica el responsable de Con-
capam, Joan Cartanyà. Malgrat
tot, l’empresa no es rendeix i es-
pera que l’any vinent les condici-
ons climatològiques siguin benig-
nes amb el projecte. De fet, l’em-
presa ja ha contactat amb cinc pa-
gesos més que plantaran safrà
l’estiu vinent.
A finals de la dècada passada,

Concapam va desenvolupar un
cultiu experimental d’aquesta es-
pècia. La plantada no va reeixir
per qüestions agronòmiques. El
sòl no era adequat, i a sobre talps

i porcs senglars visitaven amb
massa freqüència el terreny esco-
llit. Tanmateix, l’empresa va po-
der extreure un seguit de conclu-
sions que li han servit per plante-
jar una nova plantada. “Seguim
aprenent, seguim fent proves. Ca-
da zona de cultiu té les seves par-
ticularitats”, explica Cartanyà.
A l’Estat espanyol se segueix

cultivant l’espècia en algunes zo-
nes, com Terol, Toledo i
Albacete. L’any 1999 es va crear
la Denominació d’Origen Caste-
lla la Manxa de safrà. A la Conca
havia tingut especial importàn-
cia productora Santa Coloma de

Queralt. El procés d’obtenció és
laboriós, i el rendiment en pes,
baix. Aproximadament 180 flors
juntes proporcionen 1 gramde sa-
frà assecat. Per això el preu és ele-
vat. Les flors es tallen senceres i
es deixen assecar. Llavors s’ex-

treuen els pistils amb l’ajuda
d’unes tisores.
Concapam envasa el producte

en pots amb 0,5 grams i 1 gram
de pes net, a 7 euros i 11,75 euros,
respectivament. Una de lesmàxi-
mes del projecte és, segons els
seus responsables, que els page-
sos obtinguin un preu just que fa-
ci sostenible el cultiu.
Segons l’empresa, una sola

persona pot conrear una superfí-
cie d’uns 1000 m2, terreny que
pot arribar a produir la segona i
la tercera temporada de cultiu
uns dos quilos de brins de safrà
per any.c

Pau Clofent és un dels pagesos que col·laboren en la reintroducció del safrà a la Conca
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Safràde la
Conca
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Una empresa de Montblanc reintrodueix a la
comarca el cultiu de la cotitzada espècia, que
va desaparèixer de Catalunya fa un segle

Les pluges tardanes
han fet baixar el
rendiment de la
primera collita, però
tindrà continuïtat

’ A j u n t a m e n t
de Vandellòs i
l’Hospitalet de
l’Infant posa a
l’abast un con-

junt de serveis per atreure
inversions al municipi i reac-
tivar l’economia. Així, a tra-
vés de l’empresa municipal
IDETSA, ofereix un Servei
d’Assessorament a Empre-
nedors, el Viver d’Empreses
(un espai format per sales de
reunions, aules de formació
que poden utilitzar totes les
empreses interessades i naus
pre-industrials de 70 m2, en
què es poden ubicar nous em-
prenedors amb lloguers tous
fins a 5 anys); i el Viver Tec-
nològic, integrat per 6 naus
industrials d’entre 75 i 150
m2, i una sala de formació amb
capacitat per a una cinquan-
tena de persones. Aquests es-
pais estan destinats a noves
empreses de l’àmbit de les
noves tecnologies durant un
període de 5 anys, amb uns
lloguers també tous.
El municipi de Vandellòs i

l’Hospitalet de l’Infant dis-
posa, a més, de dos polígons

industrials: Tàpies I, amb una
superfície de 34 hectàrees, on
actualment hi una un cente-
nar d’empreses instal·lades;
i Tàpies II, amb una superfí-
cie de 20 hectàrees, on hi ha
44 parcel·les que propera-
ment es posaran a la venda.
Aquests polígons estan molt
ben situats: a la carretera
C-44, al costat dels enllaços
de l’autovia A-7 i l’autopista
AP-7, a només dos quilòme-
tres del centre de l’Hospitalet
de l’Infant.
A més d’aquests serveis i

d’altres com la Borsa de Tre-
ball i una oferta formativa
adaptada a les necessitats del
territori, l’Àrea de Promoció
de l’Ajuntament concedeix
subvencions per la implanta-
ció de projectes innovadors i
noves activitats estratègiques
per al municipi; i per a la
contractació d’aturats. Tam-
bé dóna ajuts a les inversions
empresarials d’alt impacte al
municipi.

Més informació a:
www.idetsa.net
(telèfon 977 820 820).
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Suport a l’emprenedoria
Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant ofereix diversos serveis i ajuts per fomentar l’ocupació

i la implantació d’empreses
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