
1, 2 i 3 de novembre de 2013
Jornades 

de descoberta del safrà

Fira de Sant Martí 2013

Montblanc

Conca de Barberà

	

La Conca de Barberà i l’Alt Gaià fou una de 
les zones productores per excel.lència del 
safrà des d’almenys el segle XV  fins els 
inicis del XX, que va quedar  de manera 
residual a molts horts i jardins per a ús 
particular. 
El 2008 moguts per  la recuperació de les 
tradicions i per  tant de la recuperació 
d’antics cultius i varietats tradicionals, i 
ara ja junt amb una trentena de pagesos i 
pageses, de nou comarques de la Catalunya 
interior, ens varem proposar  recuperar  el cultiu del safrà, un cultiu que 
floreix i vesteix de color  els nostres camps durant uns dies de la tardor. Un 
projecte que neix sota la sostenibilitat, i amb cultiu ecològic que ja està 
donant els seus fruits.
Coincidint amb la nova collita, des de l’1 fins el 3 de novembre, organitzem 
aquestes jornades de descoberta durant les quals s’ofereix la possibilitat 
d’assistir a les visites guiades per  contemplar i collir  les flors efímeres de 
l’amor  i a conèixer  de prop el projecte il.lusionador que s’esta consolidant a 
les terres centrals-meridionals de Catalunya.
La floració del safrà coincideix sempre amb la fira de gastronomia de Sant 
Marti de Montblanc, que aquest any està dedicada a la cuina del safrà, és 
per això que els restaurants participants a la fira s’han afegit a la festa de la 
recol.lecció del safrà, i oferiràn algun dels seus plats amb la participació de 
brins del safrà produït als nostres camps de cultiu.

Us convidem a participar a la nostra festa i a conèixer el nostre projecte!

El perquè de tot plegat

Col.laboren:Organitza:

Mestre Cabré, 9
43400 MONTBLANC

www.aromis.cat

http://www.aromis.cat
http://www.aromis.cat


	

Divendres 1 de novembre
  9:30 - (Museu Comarcal) - Presentació
10:00 - Visita al camp i recollida de flors
12:35 - (Fira de Sant Martí) Ponència “El safrà a la cuina catalana medieval”
17:30 - (Fira de Sant Martí) Desbrinat de les flors de safrà

Lloc de Trobada: Museu Comarcal - C/ Josa, 4 - Montblanc

Cal reservar a:    info@aromis.cat   ·  696718135

Restaurants participants

Cal Jordi
Bacallà de l’avia amb safrà de la Conca

C/ Poblet i Teixidó, 10 - Montblanc
T. 977 863 249

www.caljordi.com

El Moli del Mallol
Ravioli d’ànec amb poma al safrà

Muralla Sta. Anna, 2 - Montblanc
T. 977 860 591
www.mallol.eu

Programa d‘activitats    

Art Restaurant
Crema catalana amb carquinyolis i safrà de la 
Conca

C/ Camí clos, s/n - L’Espluga de Francolí
T. 977 871 871

www.artrestaurant.es

Casa Pairal de la Marca 
Pastís de xocolata negra farcit de crema de 
safrà

C/ Sarral, 4 - Montbrió de la Marca
T. 977 898 172

www.lascasapairaldelamarca.com

L’Ull de la Vila
Suquet de rap amb gambes i safrà

C/ Desclergue, 9 - Montblanc
T. 977 862 325

www.ulldelavila.com

Hostatgeria de Poblet
Rap amb romesco i safrà

Plaça Corona d’Aragó, 12 - Poblet
T. 977 871 201

www.hostatgeriadepoblet.cat

Els Fogons de Vallclara
Terrina de foie mi-cuit amb flor de safrà de la Conca
Brownie de xocolata negre amb castanyes i crema de safrà

Plaça Gil Cristià, s/n - Vallclara
T. 977 056 023

webfacil.tinet.org/concahostal/194625

Dissabte 2 de novembre
  9:30 - (Museu Comarcal) - Presentació
10:00 - Visita al camp i recollida de flors
12:10 - (Fira de Sant Martí) Ponència “El safrà, una espècia de la Conca de    
   Barberà”
17:30 - (Fira de Sant Martí) Desbrinat de les flors de safrà

Diumenge 3 de novembre
  9:30 - (Museu Comarcal) - Presentació
10:00 - Visita al camp i recollida de flors
11:30 - (Fira de Sant Martí) Desbrinat de les flors de safrà
13:00 - (Fira de Sant Martí) Ponència “Els productes de proximitat i la 
  cuina actual” a càrrec de Josep Sucarrats, director de la 
  revista CUINA 

mailto:info@concapam.com
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