
De 18 a 21 h a la Creu de la Culla
ELS HORTS DE LA CULLA I SANT PAU
Visita guiada pel regadiu de Sant Pau i Sant Clara i als horts 
ecològics i comunitaris de la Culla. El recorregut s’iniciarà a 
la Creu de la Culla en direcció al regadiu de Sant Pau. Passarà 
pel mirador de la Balconada, seguirà un tram del regadiu de 
Santa Clara i continuarà pel dipòsit de Sant Pau, tornant pel 
costat del Cardener. També es farà una visita guiada a l’aqüe-
ducte de la Font del Llops i als horts ecològics i comunitaris 
de la Culla. Total: 5 km
Preu: 3 €. Es requereix inscripció prèvia. Es seguiran les 
mesures de seguretat pertinents. Es recomana portar aigua 
abundant, protecció pel sol i mascareta.
Organitza: Parc de la Séquia 
Col·labora: Punt Òmnia de la Balconada i PDC Balconada

A les 19 h al magatzem de MengemBages (Pol. Ind. els Dolors, 
Carrer de Sallent, 28, 08242 Manresa)
VISITA A MENGEMBAGES, CENTRAL  
DE DISTRIBUCIÓ DE PRODUCTE LOCAL
Visita i tastet de producte a MengemBages, amb motiu dels 
10 anys de la seva constitució. MengemBages és un projecte 
de Frescoop SCCL, cooperativa d’iniciativa social que te com 
a principal objectiu la promoció del consum de productes 
frescos de proximitat, sostenibles i ecològics per a particu-
lars i col·lectivitats.
Activitat gratuïta amb inscripció prèvia. 
Organitza: MengemBages

DIMECRES 21 DE JULIOL
De 10 a 12 h a la plataforma Zoom
4a JORNADA DE PRODUCCIÓ I CONSUM 
AGROECOLÒGIC. “ESTRATÈGIES LOCALS  
PER A LA SOBIRANIA ALIMENTÀRIA”
La jornada vol aprofundir en estratègies territorials de revi-
talització del sector primari i l’elaboració i transformació ar-
tesanal. També en el paper de les administracions locals per a 
fer-ho possible més enllà de la contractació pública responsa-
ble i les clàusules socials, com pot ser posar infraestructures 
a disposició per a satisfer necessitats detectades. 
Activitat gratuïta amb inscripció prèvia.
Organitza: Ateneu Cooperatiu de la Catalunya Central

De 18.30 a 21 h a la Finca el Terros (Pol. Ind. Les Vives-Caste-
llet, C/Indústria)
SANT VICENÇ KM 0. VISITA A FINCA 
HORTÍCOLA I RUTA GEOLÒGICA
Visita guiada a l’explotació hortícola del Terros i aproxima-
ció/introducció al patrimoni geològic i cultural de l’entorn 
(Muntanyes Russes). En aquest link trobareu com arribar-hi.
Activitat gratuïta amb inscripció prèvia.
Organitzen: Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet i Geoparc Mundial Unesco 
de la Catalunya Central / Col·labora: Susanna López (el Terros)

DIJOUS 22 DE JULIOL
A les 20.30 h a ala Basílica de la Seu de Manresa
SONS DEL CAMÍ 
XAVIER SABATA & DANI ESPASA: HANDEL AS 
ORPHEUS
Concert del contratenor de renom internacional Xavier Sa-
bata i el clave Dani Espasa presenten la veu del desig en les 
cantates italianes per a veu i continu de Handel.
Preu anticipat: 15€ / Preu taquilla: 18€. Venda anticipada a 
sonsdelcami.cat i Oficina de Turisme de Manresa.
Organitzen: Manresa 2022, Ajuntament de Manresa, Fundació Turisme i Fires 
de Manresa

A partir de les 21.30 h al Parc de la Seu
SOPAR DEL TOMÀQUET
Sopar degustació amb la participació de cuiners de cinc res-
taurants de la comarca (restaurant l’Espai Gastronòmic, Lai-
da Restaurant, restaurant Alberg de Castelladral, restaurant 
Bacasis i restaurant Mas de la Sala). Plats elaborats amb di-
ferents varietats de tomàquets i el producte convidat de 
l’edició d’enguany: la carn de pastura. Durant el sopar, es re-
colliran aliments per a la Xarxa de Suport Mutu de Manresa. 
Preu: 25 €. Es requereix inscripció prèvia.
Organitzen: Bagesterradevins, l’Espai Gastronòmic, Laida Restaurant , restau-
rant Alberg de Castelladral , restaurant Bacasis, restaurant Mas de la Sala 
Col·laboren: MengemBages  i Xarxa de Suport Mutu de Manresa

DILLUNS 19 DE JULIOL
A les 18 h a la Fundació Alícia (Sant Fruitós de Bages) 
També es podrà seguir en directe pel canal de YouTube de la 
Festa del Tomàquet
JORNADA INAUGURAL.  
LA GESTA DE FER UN BON TOMÀQUET 
(XERRADA I SHOWCOOKING)
Xerrada inaugural a càrrec de Bernat Martí (expert en horti-
cultura i plantes silvestres comestibles) i showcooking amb 
la carn de pastura com a producte convidat. Diversos cuiners 
ens ensenyaran a fer alguns dels plats que oferiran al sopar 
del dijous 22 de juliol.
Activitat gratuïta amb inscripció prèvia.  
Enllaç a l’streaming jornada inauguaral.
Organitza: Fundació Alícia, l’Espai Gastronòmic, Laida Restaurant, restaurant 
Alberg de Castelladral, restaurant Bacasis, restaurant Mas de la Sala.

DIMARTS 20 DE JULIOL
De 8 a 11 h a la Creu de la Culla
ELS HORTS DE LA CULLA I SANT PAU
Visita guiada pel regadiu de Sant Pau i Sant Clara i als horts 
ecològics i comunitaris de la Culla. El recorregut s’iniciarà a 
la Creu de la Culla en direcció al regadiu de Sant Pau. Passarà 
pel mirador de la Balconada, seguirà un tram del regadiu de 
Santa Clara i continuarà pel dipòsit de Sant Pau, tornant pel 
costat del Cardener. També es farà una visita guiada a l’aqüe-
ducte de la Font del Llops i als horts ecològics i comunitaris 
de la Culla. Total: 5 km
Preu: 3 €. Es requereix inscripció prèvia. 
Es seguiran les mesures de seguretat pertinents. Es recoma-
na portar aigua abundant, protecció pel sol i mascareta.
Organitza: Parc de la Séquia 
Col·labora: Punt Òmnia de la Balconada i PDC Balconada

Del 19 al 24 de juliol de 2021

Festa del

del dijous 22 de juliol.
Activitat gratuïta amb 
Enllaç
Organitza: Fundació Alícia, l’Espai Gastronòmic, Laida Restaurant, restaurant 
Alberg de Castelladral, restaurant Bacasis, restaurant Mas de la Sala.
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del Bages

Degustacions, xerrades, visites, tallers  
i un mercat per conèixer els tomàquets  
del Bages i els seus productors

Producte convidat 2021:  
la ramaderia de pastura 

https://docs.google.com/forms/d/1v6PaiypUb3J7npTCHsrvMUhv0jF0pVtF9lRZZwiemLI/viewform?edit_requested=true
https://www.youtube.com/watch?v=mbduE3yvIQ0&feature=youtu.be
https://btiquets.com/event/visita-als-horts-de-la-culla-i-sant-pau-festa-del-tomaquet
https://btiquets.com/event/visita-als-horts-de-la-culla-i-sant-pau-festa-del-tomaquet
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeZjpDOd6AyqYENM7Mybk4hKhhqNw1scb_3p5zZvz1sovQVyQ/viewform
https://serveis.coopcatcentral.cat/program/estrategies-locals-per-a-la-sobirania-alimentaria
https://www.google.com/maps/place/41%C2%B039'36.8%22N+1%C2%B050'51.0%22E/@41.6602222,1.8453113,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d41.6602099!4d1.8475115?hl=ca
https://docs.google.com/forms/d/12c6ThYW_wtiAHNCvdlDt0duGMwdNOBlrhT06r40q4qU/viewform?edit_requested=true
https://btiquets.com/event/sopar-del-tomaquet-2021


DISSABTE 24 DE JULIOL
De 8 a 13 h a la plaça del Mercat Puigmercadal
MERCAT DE TOMÀQUETS  
AMB PAGESOS DEL BAGES
Amb la ramaderia de pastura com a producte convidat.
Una desena de pagesos, els autors del producte estrella de 
la festa, recomanaran i vendran els seus millors tomàquets.
També hi haurà una parada on es presentaran els projectes 
de diversos ramaders de la Catalunya Central que produeixen 
carn de pastura (vedella i xai) i es podran fer petits tastets de 
productes.
I també el projecte Supercoop així com tapes dels paradistes 
del mercat Puigmercadal.

A les 11 h a l’Oficina de Turisme de Manresa
VISITA “MANRESA COR DE CATALUNYA”
Visita als espais més emblemàtics de la ciutat, del patrimo-
ni medieval al modernista, acabant a la plaça del Mercat del 
Puigmercadal.
Preu: General 8 €. Reduïda 7,20 €. Requereix inscripció  
prèvia: 93 878 40 90/ turisme@manresaturisme.cat /  
web: www.manresaturisme.cat
Organitza: Fundació Turisme i Fires de Manresa

DIVENDRES 23 DE JULIOL
De 9 a 11.40 h a Can Poc Oli
JORNADA “SELECCIÓ PARTICIPATIVA DE 
VARIETATS TRADICIONALS DE TOMÀQUET 
RESISTENTS A VIROSI” 
Dirigida a professionals. En la jornada es presentaran els pri-
mers resultats del programa de millora per a generar noves 
varietats del tipus tradicional Pera de Girona que siguin re-
sistents a virosis i fongs vasculars. S’explicaran els resultats 
obtinguts en línies resistents al virus del bronzejat (TSWV), 
les quals es presentaran en la visita al camp experimental. Els 
assistents podran avaluar in situ el comportament agronòmic 
de les varietats, així com fer-ne un tast. Aquestes varietats es 
publicaran en accés obert, per la qual cosa els assistents po-
dran rebre una mostra gratuïta de llavors.
Activitat gratuïta amb inscripció prèvia.
Organitzen: Escola Agrària de Manresa, L’Era, Espai de Recursos Agroecològics 
i Fundació Miquel Agustí

De 17 a 19:30 h a Can Poc Oli
JORNADA “DIVERSITAT A L’HORT: ASSAIG 
VARIETAL DE 56 VARIETATS LOCALS DE 
TOMÀQUET”
Jornada divulgativa per a tots els públics. S’explicarà què és 
el ‘Catàleg de Varietats Locals’, de quina manera es gestio-
na el Banc de Llavors de la Generalitat i es visitarà l’assaig. 
La jornada clourà amb un petit tast d’algunes varietats de 
tomàquet. 
Activitat gratuïta amb inscripció prèvia.
Organitzen: Escola Agrària de Manresa, L’Era, Espai de Recursos Agroecològics

A les 20 h a la Plana de l’Om
DOCUMENTAL DEL MES  
“ELS TOMÀQUETS ESCOLTEN WAGNER”
Passi de la pel·lícula ‘Els tomàquets escolten Wagner’.
Direcció: Marianna Economou. Dos cosins, amb l’ajuda del 
coneixement de les àvies i la il·lusió dels habitants d’un poble 
aïllat de Grècia, aconsegueixen aixecar els ànims i l’economia 
de l’indret, exportant petits pots de tomàquet ecològic i al-
tres conserves amb un mètode poc ortodox.
En acabar la pel·lícula hi haurà un petit cinefòrum. 
Activitat amb entrada gratuïta que podeu descarregar aquí.

Organitzen: Kursaal Espai d’Arts Escèniques i Cineclub Manresa

Més informació i inscripcions a www.festadeltomaquet.cat

del Bages

Festa del

Col·laboren:

Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet, Ateneu Cooperatiu de la 
Catalunya Central, Bagesterradevins, Cineclub Manresa, Fundació 
Alícia, Fundació Turisme i Fires de Manresa, l’Espai Gastronòmic, 
Fundació Miquel Agustí, Geoparc Mundial Unesco de la Catalunya 
Central, Kursaal Espai d’Arts Escèniques, Laida Restaurant, Manresa 
2022, PDC Balconada, productors de l’horta del Bages, Punt Òmnia 
de la Balconada, ramaders de pastura de la Catalunya Central, Restau-
rant Alberg de Castelladral, Restaurant Bacasis, Restaurant Mas de la 

Sala, Supercoop, Xarxa Intergrupal de Suport Mutu de Manresa 

Amb el suport de:

Comissió organitzadora:

I durant el mes d’agost:

DIJOUS 26 D’AGOST
De 8.30 a 13.30 h a la Finca de Can Poc Oli. Escola Agrària  
de Manresa (ctra. 1411-b d’Abrera a Manresa, km.23,6)
LA GRAN TUMAKADA
Extracció de llavors per a regenerar el banc de llavors d’Es-
porus. Activitat gratuïta amb inscripció prèvia al correu elec-
trònic info@associaciolera.org.
Aforament reduït a causa de la situació sanitària. 
Organitza: Associació L’Era, Espai de Recursos Agroecològics

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfwAqc0aEbqPE3Vx14FZBhUcOxw9zefu4smFeCeRtoUvrirWA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSflwCPgTlHMcJvnfUVgYFS3z1Jo8qhTLb4gxQCsotE6A5eYnA/viewform
https://kursaal.koobin.cat/ELSTOMAQUETSESCOLTENWAGNER



