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Rajadell utilitza el safrà com Entrevista Joan Cartanyà
a reclam turístic per un dia «Cal col·laborar entre
RESPONSABLE DE CONCAPAM, QUE RECUPERA EL CULTIU DEL SAFRÀ

 Ahir al matí els visitants van poder degustar plats condimentats amb

aquesta espècie i comprar altres productes d’elaboradors de la zona
MIREIA ARSO

els pagesos per tornar
a cultivar safrà»
 Des del 2008 treballa perquè aquesta

espècia recuperi el protagonisme a Catalunya
DANI PERONA

DANI PERONA | RAJADELL

Des de fa cinc anys el pagès
es dedica a la recuperació del
cultiu del safrà. Després
d’iniciar el procés a la Conca
de Barberà, vol estendre’l a
d’altres comarques, i està
pendent de tancar tractes amb
un pagès de Sallent interessat
en el cultiu d’aquesta espècia.

El jurat i els visitants tastant els plats presentats al concurs de cuina del safrà, ahir al matí a Rajadell
DANI PERONA | RAJADELL

Potenciar el turisme, recuperar
el cultiu del safrà i ser una plataforma per als productors artesans
de la zona. Amb aquests objectius
Rajadell va celebrar ahir la primera
Mostra de Productes de la Terra,
que enguany tenia com a protagonista el safrà.
Durant tot el matí, els visitants
van poder passejar pels carrers
de la localitat, on hi havia una
trentena de parades de productes
locals, tant de Rajadell com de
pobles veïns i també d’altres punts
del territori. Elaboradors artesans
d’oli, vi i embotits ho van aproﬁtar
per mostrar els seus productes. Encara que amb poca representació,
el producte principal va ser el safrà, una espècia que antigament
havia tingut molta importància a

Una trentena de parades de
productes artesans locals van
omplir els carrers de la
localitat al llarg del matí
L’acte amb més participació
va ser el tast de plats cuinats
amb safrà, de la paella d’arròs
al brownie amb safrà

Rajadell, «i que molts veïns cultivaven a casa seva per a l’autoconsum». Així ho recorda la responsable de turisme de la localitat, que
assegura que aquesta ﬁra té l’objectiu, entre d’altres, «d’intentar recuperar la producció del safrà,
que gairebé ha desaparegut».
Per això, a banda del mercat, es
van organitzar diverses activitats a
AJ. SANTPEDOR

l’entorn del safrà. Un dels actes que
van tenir més èxit va ser el concurs
de cuina del safrà, on es van presentar una dotzena de plats, tots
condimentats amb aquesta espècia. Els visitants van poder tastar les
diferents receptes que els veïns havien preparat per participar al certamen popular. A banda, quatre
restaurants de la localitat van oferir als assistents un plat que també estava elaborat amb safrà: des
de la tradicional paella d’arròs ﬁns
a un brownie de pastanaga amb el
safrà com a ingredient.
A més, els interessats a conèixer
més sobre aquesta espècia van
assistir a una conferència impartida per Joan Cartanyà, de l’empresa ConcaPam, que va explicar
les accions que desenvolupa per
recuperar-ne el cultiu a Catalunya.

Súria dóna suport als aturats
del Poble Vell i Sant Jaume
REDACCIÓ | SÚRIA

Santpedor inaugura una exposició sobre drogues
 Informar sobre els riscos i prevenir el consum de drogues són els objectius
de l’exposició Controles?, que ha obert portes a l’auditori del Convent de Sant
Francesc de Santpedor. Es tracta d’una mostra de caràcter itinerant que, fins
al 22 d’abril, visitaran un total de 400 estudiants d’ESO i de batxillerat del
municipi. L’exposició la impulsa la Diputació de Barcelona.

P Per què s’interessa per recuperar el cultiu del safrà?
R Antigament hi havia punts de
Catalunya on la producció i la comercialització del safrà eren molt
importants. Des de principi del segle XX va desaparèixer, sobretot
perquè és un cultiu que requereix
molta mà d’obra. Aproﬁtant aquest
passat, ens interessa tornar a recuperar la producció d’aquesta
espècia i des del 2008 ho estem intentant. Vam començar a la Conca, però ja ens hem estès a d’altres
comarques i esperem continuar
creixent.
P L’objectiu és la seva comercialització?
R Segurament mai no podrem arribar al que antigament passava a
Catalunya, on molts productors de
safrà exportaven a fora del país, i
ﬁns i tot a Amèrica del Sud. De moment intentarem que el cultiu,
com a mínim, permeti quadrar els
números, ja que en aquests anys
que fa que en produint, ens hem

El Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) ha atorgat a l’Ajuntament de Súria la contractació de
suport tècnic per fer accions d’acompanyament a les persones del
Poble Vell o del barri de Sant Jaume que es trobin en situació d’atur
o que vulguin millorar la seva feina actual.
La iniciativa forma part del programa Treball als barris, promogut
pel SOC a diferents ajuntaments
catalans. El programa s’adreça a
persones residents en aquests dos
barris suriencs per tal d’incloureles en el servei de Desenvolupament Local de l’Ajuntament i fer un
seguiment de la situació laboral al
Poble Vell i a Sant Jaume.
Actualment, el servei de Des-

envolupament Local disposa de
tècnics especialitzats a oferir informació sobre temes relacionats
amb la recerca de feina i la gestió
del propi currículum. També
compta amb suport informàtic a
través del Club de la Feina, un
equipament per aprendre a gestionar les dades personals i a utilitzar Internet per a la recerca de
feina.
Com a accions complementàries i adreçades a les persones
usuàries del Poble Vell i de Sant
Jaume, s’impartiran uns tallers
monogràﬁcs per grups de treball,
deﬁnits en funció de les necessitats
i interessos dels participants. També s’estendrà la utilització del Club
de la Feina, fent un seguiment
més individualitzat dels usuaris.

Joan Cartanyà, ahir a Rajadell

adonat que surt molt car, sobretot
per la quantitat de mà d’obra que
es necessita durant el cicle.
P La Catalunya Central és un
bon lloc per al conreu del safrà?
R Hi ha molts punts de Catalunya
on abans es cultivava safrà, i encara
queden pagesos que en tenen petites plantacions. Amb el temps ha
anat desapareixent, i per això estem promocionant que es pugui
recuperar. Estem en contacte amb
diversos pagesos i enguany ja podrem plantar en sis comarques diferents. Nosaltres tenim un projecte de col·laboració entre diversos pagesos amb la intenció d’estendre i recuperar aquesta tradició.
Per exemple, els propers dies he de
parlar amb un pagès de Sallent que
s’ha interessat per iniciar-ne el
cultiu a la zona.

Cardona
organitza sessions
d’educació viària
per als escolars
REDACCIÓ | CARDONA

L’Ajuntament de Cardona ha
posat en marxa una campanya
d’educació viària adreçada als
nens de la vila per oferir-los els coneixements bàsics de les normes
de mobilitat i fomentar el comportament cívic i les actituds segures en l’ús de l’espai públic. La
campanya consta de sessions que
es duran a terme l’abril i el maig
amb els alumnes d’educació primària i de segon d’ESO de les escoles cardonines. Els curs es titula Educació per a la mobilitat segura per a nenes i nens i l’impartirà Jaume Vantolra, caporal de la
Policia Local de Cardona.

