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Del 24 de juliol  
al 25 d’agost de 2017

Una festa a l’entorn del producte estrella de l’horta d’estiu. 
Per difondre i donar més visibilitat a la riquesa, diversitat i 
qualitat de les varietat de tomàquets del Bages!

Més informació a  
www.festadeltomaquet.cat

Organitzen:

Amb el suport de:

Amb la col·laboració de:

Alícia, l’Antic, Escola Agrària, l’Era, Fogons del Bages, Gremi 
d’Hostaleria i Turisme del Bages,  Grup Elde, Clàudia&Julia, 
Kanko.cat, Mas de la Sala, Mercat Puigmercadal, Món Sant 
Benet, Parc de la Sèquia,  paradistes del Mercat Puigmercadal, 
i productors d’horta del Bages.



Dilluns 24 de juliol de 10 a 14 h a la Fundació Alícia
JORNADA TÈCNICA: LES VARIETATS DE 
TOMÀQUETS DEL BAGES I ELS SEUS USOS  
A LA CUINA
Les diferents varietats locals de tomàquets: característiques i 
usos. Showcooking: Maneres de cuinar les diferents varietats de 
tomàquets. Tast de les receptes realitzades 
Organitza: Escola Agrària (DARP) 
Hi col·laboren: Rebost del Bages; l’Era, Espai de Recursos Agroecològics; Fun-
dació Alícia i Diputació de Barcelona, Xarxa productes de la Terra

Del 25 de juliol al 25 d’agost
MES DEL TOMÀQUET
Restaurants de la comarca ofereixen en els seus menús i cartes 
plats basats en els tomàquets del Bages

De tomàquets i varietats n’hi ha per donar i per vendre. 
Al Bages, cada cop hi ha més productors que s’hi 
dediquen. I l’horta del Bages és rica, molt rica, pel fet que 
és una comarca marcada per dos rius, el Llobregat i el 
Cardener, que proporcionen aigua abundant i de qualitat.

MengemBages, que celebra el cinquè aniversari, s’ha 
aliat amb la revista Proper i amb Tomating, amb l’impuls 
de la Diputació de Barcelona, l’Ajuntament de Manresa i 
el Consell Comarcal del Bages, i conjuntament han creat 
aquesta festa dedicada al producte estrella de l’horta 
d’estiu. L’esdeveniment ha de servir, alhora, per generar 
consciència, perquè tot i que se sap que el tomàquet de 
la comarca és ric, gustós i especial, cal encara explicar al 
món les bondats de les nostres varietats; donar visibilitat 
als productors, que cada cop són més i cultiven el seu 
producte cuidant fins a l’últim detall; i reforçar l’aposta 
gastronòmica de la comarca.

Celebrem la primera edició de la Festa del Tomàquet amb 
l’esperit de celebrar-ne moltes més!
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Dimecres 26 de juliol a les 19.30 h a We love cooking  
(carrer del Bruc, 74)
SHOW COOKING: CUINEM AMB TOMÀQUET
Amb Nani Sala i Gemma Solà, cuiners del restaurant Mas de la Sala
Inscripcions a www.claudiaandjulia.com
Organitzen: Elde i Fogons del Bages

Dijous 27 de juliol a partir de les 20 h a la Sala Gòtica  
de la Seu (Baixada de la Seu)
SOPAR DEGUSTACIÓ AMB TOMÀQUET  
I PRODUCTES DEL BAGES
Organitzen: Kanko.cat i Rebost del Bages

Dissabte 29 de juliol  
De 9 a 13 h a la plaça Puigmercadal
MERCAT DE TOMÀQUETS
Amb productors del Bages

A les 11 h a la plaça Puigmercadal
ANIMACIÓ INFANTIL
Espectacle La Botigueta, a càrrec de la cia. De Parranda.

De 10 a 13 h a la plaça Puigmercadal
TALLERS INFANTILS
Manualitats amb tomàquets
Organitza: Parc de la Sèquia

A les 12 h a la plaça Puigmercadal
¿PER QUÈ ELS TOMÀQUETS QUE COMPREM  
NO TENEN EL MATEIX GUST QUE ELS D’ABANS? 
Conversa amb Bernat Martí i Marc Casabosch

De 12 a 15 h al Mercat del Puigmercadal
LES TAPES DEL MERCAT
Degustació de tapes, a càrrec dels paradistes del mercat

A partir de 20 a 23 h
PINTXO POTE TOMAQUER
Degustació de tapes i begudes a bars del Centre Històric
Organitza: L’Antic, amb productors de Manresa

Dijous 24 d’agost de 9 a 15 h
LA GRAN TUMAKADA
Collita de tomàquets, a la finca de Can Poc Oli, per fer conserves,  
i treure’n la llavor per regenerar el banc d’Esporus




