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CAMP Vimbodí enllesteix la I Festa del Vidre Artesà, Vitrum. Vitrum
comptarà amb la participació de vidriers d’arreu de Catalunya, els quals
crearan a la vista del públic porrons, setrills i altres peces originals. P 23
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MONTBLANC ■ L’ O R G A N I T Z A C I Ó E S M O ST R A M O LT S AT I S F E TA

7.800 visitants passen per Terrània, el
Festival Internacional de Ceràmica
■ Un any més, Terrània tanca amb
bones xifres de visitants i ven-
des. «El balanç és excel·lent i les
perspectives de futur molt favo-
rables», es destaca des de l’orga-
nització. En aquesta dotzena edi-
ció, Terrània ha comptat amb
7.8000 visitants. Aquesta és la
millor dada de les últimes tres
edicions. De fet, el nombre màxim
de visitants es va assolir el 2007,
amb un total de 13.000 persones.

La crisi, però, va fer que aquest
nombre disminuís. Els ceramis-
tes participants a Terrània han
valorat l’experiència com a sa-
tisfactòria, amb unes vendes que
han augmentat lleugerament fins
a arribar al valor de 19.800 euros.

Una de les novetats d’aques-
ta edició ha sigut la incorporació
del claustre de Sant Francesc com
a espai de Terrània. Aquí s’hi han
realitzatelstallersinfantils,detorn,

microrakú i les demostracions
de modelatge.

D’altra banda, l’espectacle Ge-
lats calents, del grup Ignició, va
recórrer els carrers de Montblanc
tot mostrant la vessant més lúdi-
ca i creativa de la ceràmica. Com
cada any, els ceramistes partici-
pantsvanrealitzarunavotacióper
escollir la millor unitat artística
presentada. La guanyadora va ser
la francesa Martine Le Fur.–M. P.

Taller de torn i modelatge d’argila realitzat al Centre Cultural Anselm
Turmeda en el context de Terrània. FOTO: MONTSE PLANA
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13 comarques de Catalunya ja han
començat la plantació dels bulbs
de safrà, una producció que a prin-
cipis del segle XX va tenir molta
importància a la Conca de Bar-
berà i a la zona de l’Alt Gaià.

Les gairebé 50 empreses i pa-
gesos que enguany cultivaran
aquesta planta formen part del
projecte «Safrà de la Catalunya In-
terior». Es tracta d’una iniciati-
va de Concaromis, una empresa
agrícola amb seu a Montblanc.

A principis de setembre, va
començar la plantació del safrà,
una tasca que s’allargarà durant
aquest mes d’octubre. Serà a par-
tir de novembre, quan els brins
es posaran al mercat, tot coinci-
dint amb la Fira de Sant Martí de
Montblanc.

En total, s’han plantat més de
100.000 bulbs, que procedeixen
de Terol, però també de dues pe-
tites finques situades entorn de
Santa Coloma de Queralt i de la
mateixa finca de Concaromis, a
Montblanc.

Amb l’objectiu de fomentar el
conreu agrícola de plantes aro-
màtiques a la Conca de Barberà,
Concaromis va fer l’any 2008 un

primer intent de recuperar el con-
reu de safrà.

Altres comarques veïnes es
van interessar, i el projecte va
anar creixent. L’any passat el sa-
frà va arribar a 27 empreses re-
partides entre 9 comarques, com
el Bages, l’Anoia, el Baix Camp o
el Tarragonès.

Enguany, la iniciativa ha anat
en augment i el nombre d’em-
preses gairebé s’ha doblat, fins
a arribar a una cinquantena. A
més a més, quatre comarques
s’han sumat al cultiu de safrà:
l’Osona, la Segarra, el Segrià i el

Montsià. D’entre aquestes no-
ves finques, hi ha l’hort que ges-
tionen els frares del Monestir de
Poblet, situat a l’interior del re-
cinte del monestir.

Des de Concaromis es pretén
que aquest sigui un projecte sos-
tenible i just. En aquest sentit,
com que les empreses de la zona
no acostumen a disposar de gai-
re mà d’obra continuada, es va
posar com a condicionant que els
participants cultivessin el safrà
en una superfície que fos capaç
de gestionar una sola persona.
Amb això, es volen evitar les con-

tractacions temporals de curta
durada.

«La nostra finalitat és oferir
un producte d’altíssima quali-
tat», diu un dels copropietaris de
Concaromis, Joan Cartanyà. La
iniciativa encara no disposa de
cap figura de protecció, però s’es-
tà treballant per constituir una
denominació d’origen Safrà de
Catalunya.

La majoria dels pagesos par-
ticipants ja treballen amb certi-
ficació ecològica. «Així, s’intro-
dueix un producte nou al mercat
català, el safrà ecològic autòc-

ton», es diu des de Concaromis.
A més a més l’empresa informa
que s’actua «com si ja existís un
organisme de control de quali-
tat oficialitzat».

L’empresa montblanquina ac-
tua com a organització impulso-
ra del projecte, el divulga i pro-
cessa, envasa i comercialitza el
safrà sota una única marca: «Aro-
mis». L’objectiu és que els com-
pradors paguin un preu just pels

costos de totes les tasques de re-
alització, i que les empreses i pa-
gesos participants obtinguin un
preu també just per la seva tasca
de producció.

Actualment, la cinquantena
d’empreses i pagesos que formen
part del projecte estan treballant
per constituir una associació.
«L’objectiu és estrènyer els vin-
cles d’unió, compartir experièn-
cies i dissenyar de manera com-
partida el futur del projecte»,
apunta Cartanyà.

Concaromis espera tenir l’as-
sociació aprovada i en funciona-
ment a finals d’any. De moment,
una de les prioritats és augmen-
tar la producció de safrà, un cul-
tiu que havia tingut una presèn-
cia notable a la Conca.
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Una empresa de Montblanc porta
el conreu de safrà a 13 comarques
La plantació del safrà
ja ha començat. Serà
per la Fira de Sant
Martí de Montblanc,
que els brins es
posaran a la venda

Pagesos i pageses plantant els bulbs del safrà. FOTO: CEDIDA

El safrà produït per
aquest projecte es
comercialitza sota
una única marca:
‘Aromis’


