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El Baix Gaià és el territori situat a la part 
més oriental del Tarragonès. Aplega mar 
i muntanya, molt properes l’una de l’altra. 
Aquest encontre complementa una gas-
tronomia rica, tant en peix com en carn o
verdures, i plena de celebracions: un es-
pai on podrem tastar bona part del patri-
moni culinari català.

Hem de ser capaços de gaudir en aquesta 
terra, tot passejant, de camps de vinyes,
ametllers, garrofers, oliveres i fer una 
parada als marges de pedra mil•lenaris. 
Com també, en endinsar-nos als pobles, 
observar una exquisida varietat monu-
mental: castells medievals, esglésies 
d’un gran interès, nuclis antics restau-
rats, vil•les romanes...

En resum, una contornada d’uns parat-
ges molt mediterranis, amb rutes varia-
des i singulars, plens d’atractius turístics, 
naturals i culinaris. Tots ells amanits pel 
bon tracte que dispensa la seva gent i el 
plaer d’una cuina que manté, malgrat el 
pas dels temps, la seva essència.
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La vinyaB
Des de La Pleta, a La Nou de Gaià, de l’Argilaga, de Ves-
pella estant o observant les vistes de Salomó, ens podem 
adonar com, malgrat el pas del temps, la vinya segueix 
sent molt present a les zones interiors del Baix Gaià. La 
vista des d’aquests miradors privilegiats del Camp de 
Tarragona, dels ceps i de la seva extensió, ens fa adonar 
que el treball i la cultura vitivinícola de Catalunya són una 
part importànt de l’essència d’aquesta zona.

UN APUNT D’HISTÒRIA LA FIL·LOXERA

Aquest insecte que ataca les arrels dels ceps fins a matar-
los, va causar una època molt dura i de resultat demogràfic, 
social i polític determinant. El seu primer brot va aparèixer a 
les comarques del Camp de Tarragona el 26 de Març de 1890 
precisament a Salomó, just 27 anys després del seu origen a 
la zona de Bordeus, a França. 

Aquest fet  provocà una modificació a les condicions de 
treball del camp, ja que els propietaris canviaren els contrac-
tes de rabassa morta amb els rabassaires per uns nous con-
tractes de parceria. Això significava una revisió de la collita a 
satisfer pel parcer i la durada del seu contracte. Com a con-
seqüència s’estableix un model de plantació amb peus ame-
ricans bords i l’empelt d’aquests, immunes a la fil•loxera i 
també tècniques noves proclives a donar més espai als ceps 
i, per tant, un augment de la productivitat. 
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Tot això provocà la sagnia econòmica i l’exili de moltes 
famílies; petits propietaris, parcers i rabassaires, van entrar al 
camp, en un temps de lluites i conflictes com a conseqüència 
de la concentració de la terra en poques mans i la necessitat 
dels rabassaires d’organitzar-se. D’aquesta manera també va 
ser com van néixer les primeres iniciatives cooperativistes.

 En alguns indrets es van plantar, com a moltes zones del 
Camp de Tarragona, avellaners, malgrat tot, la vinya continuà 
sent majoritària a la zona. Al Baix Gaià s’ha continuat amb el 
seu cultiu i avui, ja entrat el segle XXI, podem comprovar que 
la verema  segueix  marcant l’agenda econòmica de gran part  
dels termes.

EL PROCÉS LA VINIFICACIÓ

Una vegada el raïm és al celler, segons la varietat i el produc-
te que es vulgui obtenir, es pot produir amb la tècnica de vini-
ficació en blanc o en negre.

La vinificació en blanc, o verge, es caracteritza per la 
ràpida separació del most de les parts sòlides de la verema: 
rapa, llavors, pells, etc. Per tal d’evitar una excessiva mace-
ració s’utilitza maquinària adequada: corrons, premses, i es 
fa servir com a primera qualitat el 60% del most escorregut. 
Aquest serà tractat per separar el suc de les parts sòlides, 
mitjançant tècniques físiques com un filtre de buit, per flota-
ció o per decantació natural. 

Un cop el most és net es posa en tines on s’inicia la fer-
mentació a una temperatura controlada que no sobrepassi 
els 20ºC. Per aquest sistema s’aconsegueixen els vins blancs 
i també es poden obtenir els rosats.

En el sistema de vinificació en negre, les pells i el raïm 
s’aixafen i resulta una pasta que és bombejada. Seguida-
ment es col·loca en els dipòsits de fermentació, on les pells i 
el most (la pasta), en maceració donen el contingut de tanins 
desitjat. A continuació és separat el most-vi de les parts sòli-
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des i és portat a altres dipòsits per acabar la fermentació; 
aquest procés es coneix com “sagnar les tines”. D’aquesta 
manera s’aconsegueix el vi negre.

Finalment, amb la separació ràpida del most-vi s’elabora 
el vi rosat. Una altra manera d’obtenir rosats és vinificar, en 
negre, una verema de raïms blancs i negres barrejada.

VARIETATS BLANQUES

Cartoixà o xarel·lo                              
El xarel·lo és una varietat de raïm blanc. És menut i com-
pacte, de gra mitjà, esfèric i dolç. La planta és sensible a les 
gelades i a les malures. És una varietat tradicional pròpia del 
Penedès i del Camp de Tarragona. Al Baix Gaià rep el nom de 
cartoixà i és emprat per al cupatge del cava juntament amb 
el macabeu i el parellada. El cartoixà és el que aporta al cava 
cos i estructura. A més a més, el vi elaborat amb aquesta 
varietat és equilibrat, sedós i d’elevada acidesa, amb aromes 
fresques i afruitades. 

                                                                                       

Macabeu
El macabeu és una varietat de cep blanca originària de Cata-
lunya. El gotim de raïm macabeu és compacte i gran. El gra 
és mitjà, molt dolç, de color daurat i pell fina. És de brotació 
lenta, resistent a les gelades i sequeres, però sensible a les 

A les tradicionals varietats de raïm per 
fer el clàssic cava: macabeu, parellada 
i cartoixà s’hi han afegit les noves 
varietats de moda, com el chardonnay, 
en blanc, i el cabernet sauvignon o el 
syrah en negre. Les denominacions 
d’origen Cava, Catalunya i Tarragona 
troben una bona matèria prima pels 
seus cupatges.M
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malures. El vi elaborat amb aquest raïm és perfumat, lleu-
ment afruitat, aromàtic, amb una acidesa mitjana i equilibra-
da. De color pàl•lid, groc palla amb tons verdosos, l’aroma  
recorda l’aranja i la poma, i envelleix bé en roure. General-
ment s’embotella com a vi varietal, encara que també ser-
veix de base, juntament amb la parellada i el xarel•lo, per al 
cupatge del cava.

                                               
Parellada
La parellada és una varietat de cep blanca molt productiva, 
que genera gran quantitat de raïm de gra gros. El gotim és 
gran i compacte; el gra és mitjà, de color daurat-verdós i pell 
dura. La planta és de maduració tardana però sensible a les 
malures i la sequera. La parellada és una varietat emprada 
sobretot per a l’elaboració del cava juntament amb el maca-
beu i el xarel•lo. Aquesta variertat aporta finesa, frescor i aro-
ma. També és la varietat preferent per elaborar brandi a Cata-
lunya. El vi fabricat amb aquesta varietat és suau, lleuger, de 
baixa graduació i  de color pàl•lid. 
 
Chardonnay
El chardonnay és una varietat de cep blanca. El raïm és 
menut i el gra és petit, esfèric, amb una pell groga i fina que 
el fa fràgil. La brotació i maduració primerenca, resulta molt 
sensible a les gelades; no obstant, s’adapta bé a diferents 
tipus de sòls que no siguin humits. El chardonnay és originari 
de la regió francesa de la Borgonya i pren el nom del poble de 
Chardonnay. És una varietat introduïda recentment a Catalu-
nya on s’ha adaptat perfectament i s’utilitza com a una vari-
etat que millora els cupatges de vins blancs amb varietats 
tradicionals. El chardonnay és una de les varietats autoritza-
des a la majoria de les denominacions d’origen de Catalunya, 
inclosa la DO Cava encara que com a varietat secundària.

VARIETATS NEGRES

Monestrell
El monestrell, o monestrella, és una varietat de cep negra que 
produeix un raïm molt menut i compacte, de gra petit o mitjà, 
esfèric, de color negre intens i gust fort. És una varietat ori-
ginària de Bordeus però acceptada a les DO Tarragona, DO 



11

Catalunya i DO Penedés. El nom prové del llatí “moneste-
riellu”, diminutiu de “monasterium”, monestir, probablement 
pel fet que era cultivat en monestirs (de la mateixa forma que 
s’anomenava cartoixà al xarel•lo). 

L’ull de llebre
És una varietat de cep negra. El gotim de l’ull de llebre és 
allargat i compacte. El gra és mitjà, de color negre blavós 
i pellofa dura. El brot tardà fa que segui poc sensible a les 
gelades de primavera; en canvi, és sensible a la secada i al 
vent. El vi que s’obté d’aquesta varietat és equilibrat, amb 
cos, de graduació escassa i lleugerament àcid. L’aroma pri-
mària recorda als fruits del bosc i el color és robí intens. Dóna 
bon resultat barrejat amb garnatxa i cabernet sauvignon. És 
una varietat originària de La Rioja on té el nom de “tempra-
nillo”. Altres varietats presents són el Cabernet sauvignon, la 
garnatxa i el sumoll, si bé com hem indicat els raïms negres 
són minoritaris. El nom ull de llebre prové de la forma arrodo-
nida del gra de raïm.

Les tendències han canviat i, si bé en 
el passat les varietats negres havien 
tingut presència, l’especialització en
l’elaboració de vi base pel cava de les 
cooperatives de l’Argilaga i de Salomó 
així com els acords de les cooperatives
de La Nou i d’El Catllar amb importants 
cooperatives de la zona del Penedès 
per elaborar, embassar i comercialitzar
el seu producte, han fet que avui les 
varietats clàssiques per elaborar 
el cava siguin àmpliament les  
majoritàries. Avui en dia la zona 
compta amb un celler que elabora i 
comercialitza cava, es tracta del celler 
Reverté de Salomó.
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EL CAVA PROCÉS D’ELABORACIÓ

El primer pas que té lloc és el tiratge. Aquest consisteix 
en omplir l’ampolla amb vi base i llevats vínics, sacarosa 
o bé most de raïm concentrat. Els llevats consumeixen el 
sucre i provoquen la segona fermentació del vi base.

A continuació es baixen les ampolles a les caves i es 
deixen un mínim de nou mesos. Un cop es tenen en posi-
ció horitzontal, el segon pas consisteix en remoure-les  
per fer que els sediments de llevat es concentrin al coll 
de la botella. El desgorjament, procés en que es destapa 
l’ampolla per eliminar-ne els sediments, amb cura de no 
perdre massa líquid en l’operació. Normalment es conge-
la el coll de l’ampolla per facilitar-ne l’extracció.

Es col·loca el tap de suro, tot establint el nivell ini-
cial. En aquest moment s’hi pot afegir el licor d’expedi-
ció (most o vi dolç). En cas de no fer-ho el cava serà brut 
nature, si no és així, i depenent dels sucres residuals que 
quedin, serà extra brut, brut, sec, semisec o bé dolç. Un 
cop el producte està acabat, amb la seva etiqueta i emba-
latge, aquest arribarà al consumidor.
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COOPERATIVA AGRÍCOLA DEL CATLLAR

Fundada l’any 1897 amb el nom de Societat Agrícola, la coo-
perativa d’El Catllar és una de les més antigues de la demar-
cació de Tarragona. Malgrat els canvis polítics i de nom, ha 
mantingut fins avui l’activitat i l’esperit que va impulsar la seva 
fundació: la necessitat d’unir forces en un projecte col•lectiu 
que afavorís tant als pagesos del poble en la comercialització 
dels seus productes agraris, com en la compra de les eines, 
els adobs i de tots aquells productes que a l’engròs ajudin als 
socis i a les seves famílies. Avui la cooperativa compta amb 
180 socis, i centra el seu conreu tant en la vinya, que segueix 
sent el primer, com en l’olivera i els fruits secs.

Ja que la localitzem dins de la zona Cava, els ceps blancs 
mantenen un predomini destacat. Així el macabeu concentra 
el 60% del conreu, seguit del cartoixà i de la perallada. És 
significatiu el cartoixà vermell, que té al poble un dels seus 
últims reductes. En quan als ceps negres hi trobem l’ull de 
llebre, cabernet sauvignon i la varietat autòctona del sumoll 
negre.

Encara que el raïm es porta a la cooperativa d’Albinya-
na (CEVIPE) on elaboren i envasen  el vi. A les instal•lacions 
de la Cooperativa hi trobem l’Agrobotiga, on podem comprar 
productes de la terra, entre ells el vi elaborat amb el raïm de 
la zona, el cava “El Catllar” produït per la cooperativa de Llo-
renç del Penedès i un ampli assortiment de vins, caves i ver-
muts catalans.
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COOPERATIVA AGRÍCOLA DE L’ARGILAGA

El celler cooperatiu de l’Argilaga compta amb 56 socis i està 
especialitzat en l’elaboració de vi base per a la indústria cavis-
ta. Les seves instal•lacions, i la dedicació de la seva gent 
fa possible que, malgrat la concentració que el sector està 
experimentant en grans grups cooperativistes en la produc-
ció elaboració i embotellament del vi, a l’Argilaga es segueixi 
apostant per la singularitat. Els seus principals clients són el 
Grup Freixenet i Jaume Serra.

Les varietats de raïm blanc amb les que treballen són 
àmpliament majoritàries: macabeu amb prop del 60%, seguit 
de la parellada, el cartoixà i el chardonnay. En negres hi 
podem trobar noves varietats tals com el pinot noir, el merlot i 
el cabernet, a més de les més tradicionals, com l’ull de llebre i 
el sumoll. Podem adquirir el vi produït en el propi celler. Un vi 
jove i fresc, ideal per al consum diari.

COOPERATIVA AGRÍCOLA 
“VERGE DE LES NEUS” DE LA NOU DE GAIÀ

Des de la seva fundació l’any 1963, la cooperativa de La Nou 
de Gaià ha fet esforços per aplegar els pagesos i aconse-
guir tractes comercials i socials que donin més avantatges 
pels seus associats. El conreu majoritari és de vinya, especi-
alment raïms blancs de la varietat macabeu i cartoixà. També 
es conreen oliveres i fruits secs.
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La cooperativa té acords amb varies cooperatives de 
segon grau: CEVIPE amb tot el que està relacionat amb el 
vi, Unió Agrària de Reus amb els fruits secs i CEOLPE, de 
Llorenç del Penedès, amb l’oli. El raïm negre és traslladat a 
Vilarrodona, on s’elabora i envasa el vi negre així com el raïm 
blanc es trasllada a Albinyana on es produeix el vi blanc. Tots 
dos es comercialitzen al local de la cooperativa, on també 
podem trobar diferents productes agrícoles de la zona. 

Des de sempre ha estat tradicional pujar a La Nou a com-
prar vi. Per molta gent dels contorns, avui com en el passat, 
es pot adquirir en la mateixa cooperativa.

COOPERATIVA AGRÍCOLA DE SALOMÓ

La Cooperativa Agrícola de Salomó va ser fundada l’any 1962 
per 68 socis. Actualment ha ampliat la seva base social a 136 
associats. La secció de vi va ser la primera en néixer i l’objec-
tiu inicial de la fundació de la Cooperativa. Des d’aleshores 
ençà, ha passat per diverses etapes de renovació i actualit-
zació de la maquinària.

La cooperativa elabora vi base de cava, el qual, des de 
fa anys, és majoritàriament adquirit pel Grup Freixenet. Tam-
bé produeix vins que es comercialitzen com a DO Tarragona 
i DO Catalunya a través d’altres empreses de distribució. De 
moment, encara no disposa d’una planta embotelladora, de 
manera que la venda al detall pels socis i clients en general es 
serveix sense marca.

CAVA REVERTÉ

L’Enric Reverté és un jove viticultor de Salomó descendent 
d’una nissaga relacionada amb el vi, que s’ha llençat a pro-
duir cava d’una forma totalment artesana, amb gran encert i 
amb uns productes d’alta qualitat. Actualment elabora dos 
tipus de cava:

El cava Reverté, és  un cava brut nature totalment artesà, 
amb el que aposta per la qualitat de cada ampolla, utilitzant 
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només el most  flor de  les  varietats  macabeu 
(20%), xarel·lo (60%) i parellada (20%). La pro-
ducció es limita a unes 6.800 ampolles, sense 
licor d’expedició, 100% natural. Aquest cava 
té un procés d’envelliment en la penombra de 
les caves, d’entre 24 i 28 mesos. Es realitzant 
el seu remogut en pupitre i de forma manual; 
es selecciona i desgorja just abans de la seva 
venda perquè  arribi  al  client  en les  millors  
condicions,  amb un perfecte equilibri: visu-
alment de bombolla fina i petita, neta, rec-
ta, brillant i gens pesada, amb una intensitat 
aromàtica de fruites verdes com la poma i 
la pera, i de fruites  torrades  com  l’amet-
lla i  l’avellana, aconseguint, finalment, un 
gran bouquet a gust de boca.

 
El cava Electe, de més recent ela-

boració compta amb un coupatge de 
macabeu (20%), xarel·lo (40%), parella-
da (20%) i chardonnay (20%) i amb una 
producció encara més limitada de 3.700 
ampolles. És un cava fresc, aromàtic i 
que desprèn magnífiques sensacions a 
la boca. Un brut nature elaborat amb raïm 
de vinyes velles seleccionades amb cura, per 
fer-lo un producte especial amb un envelliment 
en la cava de 32 mesos.
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Si haguéssim de buscar un tret definitori, un ingredient 
decisiu de la dieta mediterrània, sens dubte l’oli d’oliva 
seria l’escollit. La clau per entendre el nostre present gas-
tronòmic rau en el llegat greco-romà  d’aquesta terra. 

La societat medieval catalana no podia passar sense l’oli, que 
provenia del Camp de Tarragona, tal com relata Lluís Pons 
d’Icart en el “Llibre de les grandeses i coses memorables de 
l’antiquíssima, insigne i famosa ciutat de Tarragona”, referit 
a fets esdevinguts dos segles abans de la seva publicació, 
l’any 1572. S’hi pot llegir que “lo camp ques dit de Tarragona 
és abundant en vitualles, com es en vins, olis, legums, figues 
i altres coses”.

L’olivera és també el símbol mediterrani de la pau que té 
origen en el colom que tornà de l’arca de Noè portant-ne un 
branquilló. També s’associava a la gènesi de la ciutat grega 
d’Atenes, on la deessa grega de la intel•ligència, Atena, va 
fer-hi com a regal fundacional aquest arbre magnífic, que va 
sorgir de la terra de l’Àtica. Gran, de tronc robust, de fulles 
de color de plata i del verd més bonic del món, i encara, per 
escreix, pleníssim de fruits: l’olivera.

FABRICACIÓ DE L’OLI

Les olives es cullen directament de l’arbre a diferència d’al-
tres zones olivateres on es cullen de terra. La collita tradi-
cionalment es realitzava de forma manual amb les típiques 
pintes, metàl•liques o de plàstic, les escales i les borrases. 
Actualment es fa de forma mecànica amb els aparells vibra-

L’oliveraB
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dors que cullen les olives de l’arbre sense danyar-les i a un 
cost més reduït.

Per obtenir l’oli d’oliva verge se segueixen tres opera-
cions. Primer moldre les olives per facilitar la sortida de l’oli 
dels compartiments on està contingut dins del fruit. Després 
cal separar els líquids (aigua i oli) de la part sòlida de l’oliva 
(poda i pinyol), anomenada  sansa o pinyolada. 

 Antigament, les olives es xafaven amb moles de pedra 
que es feien girar per animals; després s’hi va afegir un motor 
elèctric. La pasta obtinguda es dipositava damunt d’uns 
cofins o esportins; així es formava una pila que es posava 
en les premses, on mitjançant pressió sortia l’oli i l’aigua que 
hi havia dins de la pasta. La separació de l’oli i l’aigua es feia 
en unes bassetes per decantació, com a conseqüència de la 
diferència de densitat entre l’oli i l’aigua.

Avui en dia es fan servir molins d’extracció continua d’oli 
mitjançant la centrifugació de la pasta. Les pedres o moles 
s’han substituït per molins de martell. Després de batre la 
pasta  es pot treure una part sense pressió és l’anomenada 
extracció parcial, i així surt l’oli de més qualitat. La separa-
ció de la resta d’oli es fa aplicant una força centrifuga en els 
decanters. Les bassetes de decantació s’han substituït en 
part per les modernes centrífugues que separen l’oli de l’ai-
gua. Finalment, un cop extret l’oli es guarda en trulls per evi-
tar les oscil•lacions de temperatura. 
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COOPERATIVA AGRÍCOLA  EL CATLLAR

Malgrat estar dins de l’àmbit de la Denominació d’Origen 
Siurana, la cooperativa d’El Catllar manté el seu oli amb la 
seva marca  “Castlario” sense el distintiu de la DO. El fet que 
la seva comercialització hagi estat de sempre bona i que des 
de la mateixa cooperativa s’hagi venut tota la producció any 
rera any, explica el perquè d’aquesta elecció. Si es té l’oca-
sió d’anar a l’Agrobotiga de l’entitat es pot comprovar com la 
gent ve d’arreu de les nostres contrades a adquirir-lo. També 
es ven a Alemanya i a Suècia així com a altres indrets de la 
geografia catalana.

L’oli Castlario està fet bàsicament amb olives arbequi-
nes. El sistema de producció és modern amb premsat amb 
fred, disposant el molí d’una premsa Pieralisi. És un oli de pri-
mera premsada i té la peculiaritat que no ens ve filtrat. 

Val la pena anar al poble quan es realitza la Festa de l’oli 
al mes de desembre, comprovar com la vinguda de l’oli nou 
és motiu de celebració i com tot el poble participa de la festa 
junt amb els foranis.
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COOPERATIVA AGRÍCOLA DE SALOMÓ

L’any 1967, la cooperativa de Salomó va ampliar les seves 
seccions amb la construcció del primer trull per elaborar oli 
amb el sistema tradicional de mòlta de pedra i premsat de 
cofins. Des de l’any 1982, ha impulsat una important reno-
vació tecnològica i una ampliació i millora dels equipaments, 
que li ha permès elaborar i comercialitzar l’oli verge “El Verge-
rars”, de la DO Siurana.

El Vergerars és un oli d’oliva verge extra elaborat exclu-
sivament amb les olives arbequines produïdes pels pagesos 
de la Cooperativa Agrícola de Salomó. Les seves propietats 
són fruit de la combinació de tres factors: la terra, el clima i 
l’home. 

Una terra de secà, on les oliveres es conreen en feixes i ter-
rasses estretes sostingudes per marges de pedra seca, que van 
ser aixecats amb l’esforç dels pagesos al llarg dels segles. Un 
clima, el mediterrani litoral, que destaca per unes temperatures 
suaus durant tot l’any i pluges escasses, factors que potencien 
les virtuts del fruit. L’home, el pagès de sempre, que treballa les 
oliveres centenàries per obtenir cada any els millors fruits. En les 
darreres campanyes, el molí ha aixafat entre 200.000 i 300.000 
quilos d’arbequines anuals dels pagesos de Salomó. La dife-
rència es deriva de la irregularitat que caracteritza les collites 
d’olives segons l’anyada.En conclusió, l’oli El Vergerars és la 
síntesi perfecta entre els factors físics (la terra i el clima), antrò-
pics (l’home i el treball) i tecnològics: la tradició i modernitat. 

La cooperativa de Salomó elabora l’oli mitjançant pro-
cessos exclusivament mecànics de centrifugat i de decanta-
ció, un procediment que assegura esprémer les essències de 
fruit. Aquest ingredient essencial i insubstituïble de la cuina 
mediterrània, és ideal en plats de consum en cru, com ara 
amanides, torrades i graellades. Es comercialitza amb enva-
sos de ¾, 2 i 5 litres. El producte es distribueix als establi-
ments de venda de la contornada, i també es pot adquirir a 
les dependències de la mateixa Cooperativa. Entre els cli-
ents més rellevants destaquen el prestigiós restaurador Santi 
Santamaria, de El Racó de Can Fabes.
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Fruits secsB
La influència que tenen els fruits secs és evident no 
només en el romesco i les picades, sinó que també els  
trobem en les elaboracions dels nostres pastissers, des 
de les “Pedres de Roda” de la Pastisseria Marenostrum 
passant per tota la tradició de les mones de pasqua, els 
panellets i els torrons.

Trobem ametllers disseminats per tota la geografia de la sub-
comarca, si més no, la seva presència minoritària ha estat 
amb les nogueres constant en el temps. L’autoconsum i les 
produccions limitades no les fan rellevants en termes econò-
mics però sens dubte ho són a nivell cultural i gastronòmic.

L’avellana si que té un pes econòmic important. Si bé 
no tant com en altres parts del Camp de Tarragona, segueix 
sent un producte conreat abastament en alguns municipis. 
Les varietats més plantades són la negreta, seguida del gri-
foll, la culplà i la morell. L’explotació de l’avellana conreada té 
una tradició de més de 600 anys a tot el Camp de Tarragona.  
L’avellaner que es conreava primer a totes les zones interiors 
del Camp es va anar estenent cap al pla d’una manera inten-
siva durant la segona meitat del segle XIX.

 El 1862, en una assemblea de l’Institut Agrícola Català 
Sant Isidre, feta a Reus, es va recomanar que es canviés la 
vinya per l’avellaner, per combatre la crisi que provoca el fong 
anomenat oïdi. Amb l’arribada de la plaga de la fil·loxera, a 
l’últim decenni del segle XIX es va acabar imposant per força 
aquest canvi. 
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La zona de producció de les avellanes és constituïda 
pels termes municipals de les comarques del Baix Camp, 
l’Alt Camp, el Tarragonès, el Priorat, la Conca de Barberà i la 
Terra Alta. Es poden presentar en tres formes: avellana amb 
closca, avellana en gra i avellana torrada. Les avellanes sem-
pre han de presentar-se calibrades o crivellades i han de tenir 
uns diàmetres determinats. 

Les avellanes protegides per la denominació d’origen 
han de ser les varietats tradicionalment conreades a la zona 
de producció: Negreta, Pauetet, Gironella, Morella i Culplana. 
D’aquestes varietats, la negreta n’és la més cultivada. 

FInalment només resta afegir un apunt de nutrició. Les 
avellanes contenen més del 50 % d’olis vegetals i també pro-
teïnes, sucres, vitamines B1, B2, i E, sals minerals de magne-
si, calci, potassi, fòsfor... Convé no conservar-les gaire temps 
exposades a l’aire ja que els olis fàcilment s’oxiden i s’enran-
ceixen.
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A l’interior del Baix Gaià hi trobem pagesos que seguei-
xen conreant i venent els fruits del seu treball direc-
tament al consumidor.  Com si fóssim en ple debat del 
moviment Slow Food i de les tendències més progressis-
tes dels EE.UU. i d’Europa, comprar als productors pro-
pers dóna més qualitat de vida, cultural i dietèticament 
als “urbanites.” 

PEBROT DE LA RIERA DE GAIÀ

També dit pebrot verd morro de vaca o llarg de Reus, és un 
pebrot similar en grandària a la que habitualment correspon 
al pebrot vermell. La seva pell és d’un verd lluent, té la carn 
consistent i molsuda, i resulta molt saborós.  El trobem en 
unes poques verduleries i mercats al voltant de la Riera de 
Gaià. 

FESOLETS DE LA RIERA DE GAIÀ

Entre els diferents productes val la pena destacar els fesolets 
de la Riera de tipus del ganxet, difícils d’aconseguir en boti-
gues. Des de fa uns anys, al poble de La Riera de Gaià  s’hi 
organitza una fesolada popular per poder-ne gaudir.

PRÉSSECS DE LA POBLA DE MONTORNÈS

Si pugeu un dissabte a la Pobla de Montornès, especialment 
en època de préssecs, hem de ser capaços d’adonar-nos per 
un costat que aquests fruits no tenen res a veure amb el que 
podem comprar a les grans cadenes, tant per gust, presèn-

Fruita i verduraB
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cia i color, com perquè l’aproximació física als pagesos ens fa 
adonar de la necessitat que tenim els catalans de poder tenir 
una font pròpia d’aliments per preservar els nostres pobles, 
terres i boscos d’interior i per equilibrar el nostre país .

Les varietats de préssec que trobem a la Pobla són el 
caterino i els babigol de diferents classes. Solen ser prés-
secs primerencs que des de maig fins gairebé l’agost ens 
permeten degustar aquests fruits frescos i sense passar per 
llargues temporades en cambres de refrigeració o caixes api-
lades en grans magatzems.

REDESCOBRIR LA GARROFA

La garrofa és un lleguminós fruit del garrofer que des de 
temps immemorials forma part del nostre paisatge. El seu 
conreu és molt important al Baix Gaià, trobant-se a El Catllar 
una empresa puntera, Armengol germans, dedicada a l’ela-
boració i comercialització de productes derivats de la garro-
fa.

De la garrofa cal distingir dos productes diferenciats, 
per un costat tenim la llavor o garrofí i per l’altre la polpa. A 
la Pobla de Montornès hi trobem una empresa que es dedi-
ca a separar aquests elements. En Ramon Rovira el gerent 
d’Agrovira ens va ensenyar i explicar l’aplicació dels produc-
tes que detallem a continuació.
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Del garrofi encara en podem treure tres elements: la pell, 
el germen i l’endosperm. Aquest últim és l’anomenada farina 
de garrofí o E-410 un espessant, estabilitzant, emulsionant i 
gelificant molt utilitzat en la indústria alimentària, especial-
ment per fer gelats i pastissos. La Polpa es fa trossos i es 
dedica a l’alimentació animal.

A Roda de Barà estan desenvolupant de mutu acord cui-
ners, empresaris i el Patronat Municipal de Turisme, una ini-
ciativa per incorporar la garrofa als plats que es serveixen al 
poble. Des de la recuperació del pastís de garrofa que encara 
es fa per part de gent gran del poble, fins a les noves creaci-
ons que podem trobar a les cartes dels restaurants.

A Vespella existeix una empresa que elabora pastissos 
de garrofa així com al poble de Cunit (Baix Penedès) hi ha 
qui incorpora la garrofa al xató. Sens dubte el pastis de gar-
rofa del Restaurant Joila de Comarruga  és l’elaboració més 
famosa entre la restauració de Catalunya.

A la Fira Hostelcat 2009 es van presentar varies receptes 
per part de cuiners destacats del Baix Gaià, causant sensa-
ció el pastis de garrofa i el tiramisu realitzats per Joan Lluís 
Dalmau del Celler de l’àvia del Catllar.

En l’ampli món de les herboristeries 
i botigues naturistes hi ha moltes 
llepolies i pastissos  que porten el 
garrofí com a substitut de la xocolata i 
altres  ingredients dolços.b



26Roquers de la platja d’Altafulla
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Productes del marB
A la zona litoral del Baix Gaià la pesca és una activitat 
ancestral, no només des del punt de vista de la comercia-
lització des de les llotges de Tarragona i de Torredembar-
ra sinó també dels nombrosos afeccionats que, si ens hi 
fixem, inevitablement trobarem a les platges i roquers de 
la zona, carregats amb les canyes i estris. Aquest fet ha 
generat al llarg del temps un gran coneixement del peix 
que ha estat recollit en innombrables receptes tan a nivell 
casolà com a nivell dels professionals de la restauració.

A nivell gastronòmic i nutritiu podem diferenciar dos grans 
famílies de peix: el peix blanc i el peix blau.

Peix blanc
Es defineix per tenir el múscul blanc i una brillantor que pro-
va la qualitat magra de la seva carn que només té un 3-4% 
de greix. Dins d’aquesta família hi trobem a la nostre zona: el 
lluç, el rap, el llenguado, la maire, el llobarro o el bacallà , que 
malgrat no ser-hi pescat, és sens dubte un referent gastronò-
mic a tot Catalunya per les nombroses receptes populars.

Peix blau
És la denominació que es dóna als peixos més greixosos, 
amb percentatges que superen el 5% i que poden assolir 
el 25% o el 30%. Les espècies d’aquest grup disposen de 
reserves de greix que poden metabolitzar amb facilitat per 
les llargues migracions que solen fer i en les que no poden 
obtenir aliments. D’aquest grup cal destacar a la nostra zona, 
la sardina, el verat, el seitó, el sorrell i en menor mesura la 
tonyina. 
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Productes del mar i molt apreciats són els crustacis com 
l’escamarlà, la gamba, el llagostí, el llamàntol o la llagosta. 
Finalment també hi trobem els mol•luscs entre els més des-
tacats la cloïsa, el musclo i el pop roquer, la sípia i el calamar. 
Tots ells imprescindibles en la cuina marinera i comercial dels 
pobles litorals del Baix Gaià.

Com a catalans un valor nutricional en la nostre cultura 
gastronòmica és el manteniment de l’anomenada dieta medi-
terrània on el peix hi té un paper imprescindible.

El peix té com a màxima aportació 
nutritiva la proteïna. Sol ser entre el 
15 i el 20% del total, depenent de les 
diferents espècies. Són portadors 
de tots els aminoàcids essencials el 
que els dóna un gran poder biològic a 
semblança de la carn, els ous o la llet.

En referència als minerals és molt 
important l’aportació de calci i fòsfor, 
així com de coure i ferro. També 
contenen, els d’aigua salada, una 
proporció important de iode i a la 
vegada tenen poc sodi pel que és ideal 
per règims alimentaris on calgui reduir 
la ingestió d’aquest.

El peix blau és ric en àcids grassos 
poliinsaturats. Investigacions 
científiques el relacionen positivament 
en el control del colesterol.

Σ
Σ

Σ
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UNA VISITA A LA CONFRARIA DE PESCADORS

Les confraries de pescadors són corporacions de dret públic 
que actuen com a òrgans de consulta i col·laboració amb 
l’administració en aquells temes d’interès general per a pro-
moure i impulsar els interessos pesquers. Al voltant de les 
confraries, s’hi apleguen tots els qui intervenen directament 
en el procés: armadors i mariners.

La confraria de Torredembarra compta amb dotze bar-
ques totalment operatives, nou de les quals practiquen dife-
rents modalitats de pesca. 

Modalitat de pesca d’arrossegament
Una barca es dedica a la pesca d’arrossegament, essent 
bàsicament el seu objectiu anual  el “gadagang” nom que rep 
l’escamarlà. Aquest apreciat crustaci sol viure en fons fan-
gosos i a Torredembarra el solen trobar entre els 90 i els 200 
metres de fondària.

Modalitat de pesca de palangre de fons
Dues barques es dediquen a pescar en la modalitat de palan-
gre de fons, essent un mètode artesà i que se sol practicar en 
la línia de costa. L’especialitat és el lluç de palangre si bé amb 
autorització, també l’emperador, i ocasionalment el Llobarro 
i la Lluerna.

Modalitat de pesca de palangre de superfície
Hi ha una barca que es dedica al Palangre de Superfície, és 
a dir en alta mar, bàsicament per a l’Emperador i temporal-
ment al Lluç. 

Finalment les altres cinc barques són artesanals i es dedi-
quen segons temporades i cicles del peix al llobarro, al moll, 
a la sípia, al sarg, a l’orada, al llenguado i al pop roquer.

Podríem afirmar ja que així ho recolzen les estadístiques 
del Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca que, si bé 
per captura, Torredembarra és la que menys quantitat pesca, 
és la que té el preu mig per quilogram més elevat a causa de 
la captura d’espècies molt preuades comercialment.





Artesans del menjar



El pa de llenya manté l’essència del foc en el seu sabor
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Pa i pastisseriaB
És evident que el pa és avui com en el passat l’aliment 
bàsic de la nostre cultura i malgrat el pas del temps, és 
molt estrany que un àpat no compti amb la seva corres-
ponent ració de pa.

No deixa de ser significatiu que en una zona deficitària en 
blat com el Baix Gaià, trobem elaboradors que són referèn-
cia a nivell de tota la província i, fins i tot, de tot Catalunya. 
Aquest és el cas de l’empresa MAES de la família Massagué 
de Torredembarra, amb fleques pròpies repartides per tota la 
geografia del Camp de Tarragona, i subministradora a l’hos-
teleria i al comerç de productes de pa i de pastisseria.

També és notori el paper destacat que té la planta de 
Pastisart a Roda de Barà, empresa que es dedica a l’elabo-
ració de pa, pastissos i tartes congelades de qualitat, a nivell 
estatal, essent evidentment un agent econòmic de primer 
ordre a la zona.

Des del neolític en que trobem les primeres restes de blat 
conreat fins als nostres dies, en que el pa ha esdevingut obli-
gat company de plats i de viandes, ha recorregut un camí ple 
de ventures i de coneixences. Així en èpoques fosques de 
guerres i fam, el pa esdevé el signe que marca l’escassetat i 
la penúria.

Hom afirma que: “Els nens quan neixen porten un pa 
sota el braç” o que s’ha d’emigrar o fer qualsevol sacrifici 
laboral “per guanyar-se el pa”. En termes menys dramàtics el 
refrany recollit en el Costumari Català de Joan Amades clava 
a la perfecció un ser que ens marca com a integrants d’una 
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cultura gastronòmica així és “bon pa i bon vi, fan bon llatí”. I 
si finalment pensem que, com a catalans, “de les pedres hem 
fem pans” només ens resta dir que el pa és imprescindible.

El pa que trobem al país és l’anomenat de molla tova, o 
de flama. És un pa elaborat amb molta aigua i pasta de fari-
na, sal i amb llevat de forner no massa refinat. Així, el pa de 
pagès, el panet i el llonguet són fets seguint aquest patró, a 
diferència del pa espanyol o bregat, el qual és fet amb poca 
aigua i molta farina refinada que li dona una molla més ata-
peïda.

Per moltes generacions el record del pa o el llonguet amb 
xocolata o, fins i tot, del pa, vi i sucre, ens evoca els berenars 
al sortir de l’escola que, malgrat la seva senzillesa, guardem 
en el paladar un bon record gastronòmic.

Del nostre pa en fem el pa amb tomàquet. Quan surt l’oli 
nou a El Catllar o a Salomó us proposem que us deixeu caure 
per alguna fleca que treballi amb forn de llenya i procediu a 
sucar-lo amb uns tomacons, hi poseu l’oli amb algun embo-
tit de qualitat i el resultat no us deixarà indiferent. Als que us 
agrada torrat i amb all, igualment, us semblarà fantàstic.

A la Pobla de Montornès hi ha el forn de pa Virgili on 
encara treballen amb forn de llenya, fet que fa que la flaire 
sigui un element agradable més d’aquest magnífic i nostrat 
aliment.

COCA DE RECAPTE

Producte de forners de tota la vida al Camp de Tarragona hi 
trobem la coca en recapte, que en el seu origen era el resultat 
del treball conjunt del pagès i del forner. El “recapte” era la 
verdura que el pagès solia recollir per al seu consum, podien 
ser tomàquets, pebrots, cebes o albergínies,  i amb alguna 
cosa de “tall” com l’arengada, la sardina o la llangonissa, ho 
solien portar a cal forner perquè els hi fes la coca. 

.
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La coca en recapte és el probable origen de la molt famo-
sa pizza. El passat comú amb el regne italià de les Dues Sicí-
lies ho podria confirmar. En qualsevol cas  no deixa de ser 
significatiu que alguns estrangers residents al nostre país li 
diguin la “pizza catalana”. 

RECOMANACIONS FLEQUERES I DE PASTISSERIA 

En els pobles petits de tota la vida, el forner i el pastisser han 
estat els mateixos. En les poblacions més grans s’està pro-
duint una mena de barreja, on totes dues professions com-
parteixen productes.

Així, conjuntament amb els tradicionals panellets, les 
mones de pasqua, els tortells, les coques de Sant Joan i els 
bracets de gitano entre d’altres, hi podem trobar algunes ela-
boracions que responen a fets particulars dels establiments 
o de les poblacions.

Cal destacar la tarta daurada i les pedres de Barà de la 
pastisseria Marenostrum de Roda de Barà; les coques de 
goig i el pa beneït del forn de Creixell, o del Nogués de Roda 
de Barà, que responen a la celebració del Sant Sacrament i 
també la coca de Pasqua del Forn Virgili de La Pobla de Mon-
tornès. 

Al Baix Gaià hi podem trobar 
gairebé a totes les poblacions 
forns que les fan amb els seus 
ingredients o peculiaritats 
especials, a la Riera de Gaià 
li solen dir coca de ceba pel 
predomini d’aquesta en la seva 
elaboració. .



Mató artesanal produït a partir de la desnaturalització de les proteïnes de la llet
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FORMATGERIA LA POBLA

En Josep Solé i la seva família porten dècades dedicats a la 
fabricació de productes làctics artesans. Remarcable és la 
seva introducció en el mercat dels iogurts amb un producte 
artesà i 100% natural que, per gust i textura, res té a veure 
amb els que trobem a la gran distribució.

La llet per fabricar la porten de la Cooperativa de Vallfo-
gona de Balaguer, i el cuall que utilitzen per l’elaboració dels 
formatges és també natural i degudament homologat.

El formatge que fabriquen és un formatge fresc de llet de 
vaca del tipus Burgos, que amb el mató i el flam de vainilla 
completen el seu catàleg de productes. La comercialització i 
distribució l’efectuen a través de distribuïdors o ells mateixos 
pels voltants del poble. Tanmateix, podem comprar els seus 
productes els dissabtes al matí al carrer Major on disposen 
d’un local. 

Productes làcticsB



La botifarra blanca  ha acompanyat des de sempre el pa amb tomàquet
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CAN PISTRAQUES

L’elaboració d’embotits, així com de diferents productes 
càrnics relacionats amb el porc, com la llagonissa, la boti-
farra blanca i la negra, ha estat des de sempre l’especialitat 
d’aquesta xarcuteria de la Riera de Gaià.

 Des dels seus inicis, i fins fa divuit anys, seguien els dife-
rents passos en el procés de cria, engreix, fins la matança 
i la fabricació final dels productes. No obstant, avui en dia, 
basant-se en les normatives sanitàries vigents, s’han hagut 
d’eliminar passos per centrar-se finalment en l’elaboració i 
la venda.

Conten avui en dia amb dos punts de venda propis: un 
situat a La Riera de Gaia (la botiga que està adherida a l’em-
presa), i la segona a la localitat dels Pallaressos també a la 
província de Tarragona. Des de l’homologació com a indús-
tria càrnica l’any 1992, han pogut complir l’objectiu principal 
consistent en una xarcuteria centenària de poble.

CAL PASTÓ

Aquesta carnisseria de la Riera de Gaià està especialitzada 
en la carn de corder i també en l’elaboració de botifarres; 
com per exemple la de corder, la blanca o la negra. També 
coneguda amb la denominació botifarra de mondongo, la botifarra 
de corder és un embotit tradicional de les cases de pagès tarrago-
nines que aprofita la matança del corder. És una botifarra de sang, 
amb carn i altres condiments com sal pebre. Molt peculiar, testimo-
ni de la munió de productes que eren elaborats després del sacrifi-
ci del bestiar a les cases de pagès tarragonines. 

La carnB



Ous de granja, naturals i boníssims
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La botifarra blanca, també anomenada cueta, és un dels 
embotits cuits de porc més populars, apreciat pel seu sabor 
suau. Per fer la botifarra blanca es fa coure la freixura i els 
cors, i quan ja són cuits es trinxen juntament amb les puntes 
de la ventresca que queden i una mica de cansalada grassa. 
S’amaneix amb sal i pebre. S’emboteix amb la tripa o pell pri-
ma del porc; es lliga amb forma d’anell i es fa coure.

La botifarra negra, s’elabora tant prima com gruixuda, 
i en la seva composició es fan servir carn del cap del porc, 
peus, ronyons, cors, freixures, papada i sang i, de vegades, 
per espessir la barreja s’hi afegeix pa. Tot seguit es lliga, 
s’emboteix i es fa coure. És una botifarra molt gustosa.

CAN MESTRE

Can Mestre ofereix a Vespella una carn de vedella 100% eco-
lògica i natural, usada i distribuïda per tot el territori. 

LA GRANJA GAIÀ

Aquesta empresa situada a la Riera de Gaià s’ha especialit-
zat en la distribució de productes càrnics elaborats (sobretot 
productes avícoles i derivats). Destacant-ne aquells que ja 
són precuinats i perfectes per al consum immediat, com són 
els seus canelons o les hamburgueses de pollastre.  



Un tipus d’or líquid apreciat i refrescant
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La cervesaB
CERVESES ESTRAPERLO 

La cervesa marca Estraperlo, és una cervesa especial de blat 
estil Ale (alta fermentació) de poca graduació alcohòlica 4.5º, 
sense additius i sense filtrar. Els seus ingredients són: aigua, 
blat, maltes, llúpols i llevats. És fermentada durant set dies i 
posteriorment madurada set dies més essent refermentada 
en l’envàs. S’aconsella servir-la entre 8-12 graus. La terbole-
sa i els sediments són naturals.

A principis del 2008, Roger 
Núñez i l’Oriol Pijoan van contac-
tar amb l’Àlex Padró, el primer pro-
ductor de cervesa artesana amb 
empresa pròpia a tot el Princi-
pat. Van decidir passar del con-
sum propi i d’amics, a posar-ho 
a l’abast de tothom qui volgués 
gaudir d’una cervesa de quali-
tat a la zona de Torredembar-
ra i el seu àmbit d’influència. 
Així doncs el 10 de juliol de 
2008 es va presentar la cer-
vesa Estraperlo a Torredem-
barra aprofitant les festes 
del Quadre amb una edi-
ció limitada de 500 unitats 
numerades i amb etiqueta 
en honor a les festes i 200 
unitats amb l’etiqueta 
habitual. Des de llavors 
té una producció de 700 
unitats mensuals.





Celebracions 
gastronòmiques



46La mainada pot ajudar a preparar el romesco a casa nostra
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B
FESTA DE L’OLLA ALTAFULLA

La Festa de l’olla s’acostuma a celebrar el darrer diumenge 
de març o a l’abril. En la gran zona verda que és el parc del 
Comunidó es disposen taules i cadires per a un gran nom-
bre d’assistents, al voltant de 400 persones. Els tickets per 
poder-hi participar costen a un preu simbòlic i inclouen el pa, 
la beguda, l’Olla i les postres. 

Durant un matí, i comptant amb la benignitat del comen-
çament de la primavera, es ballen sardanes i després de 
dinar s’acostuma a fer ball popular amenitzat per un conjunt 
musical. Els inicis d’aquesta festa es remunten al mandat de 
l’alcalde Joan Pijoan. Aquest i la seva familia cuinaven l’Olla 
al Parc del Comunidó, on també es menjava. 

Un any, excepcionalment, la festa es va celebrar a la 
Urbanització Brises del Mar. Anys més tard, arran de la mort 
del senyor Pijoan i havent-se organitzat un curs de cuina per 
a les Dones d’Altafulla, aquestes van assumir la responsabili-
tat de continuar elaborant l’Olla fins al dia d’avui.

DIADA DEL BULL TORREDEMBARRA

La Diada del Bull es celebra a Torredembarra des del 1998. 
La iniciativa va sorgir del Patronat de Turisme i de veïns del 
barri de Baix a Mar. L’objectiu era recuperar i donar a conèi-
xer un plat típic del municipi que es cuinava a l’hivern quan, a 
causa del mal temps la pesca escassejava  En aquella època, 
el Bull, era un plat assequible per a l’economia familiar.  Des 
de fa deu anys, una quinzena de fills i filles de pescadors de 
Baix a Mar, cuinen aquest plat reunint famílies, amics i  totes 
aquelles persones que vulguin descobrir-lo. 

 
La Diada es celebra al mes de febrer a Baix a Mar i amb 

la compra prèvia de l’entrada al Patronat de Turisme, podrem 
gaudir d’un aperitiu, un plat de bull, postres, cafès i begudes. 
El mateix dia, però, s’organitza una mostra de bull per aquells 
que es conformin amb un tastet. El tiquet de la mostra es pot 
adquirir el mateix dia de la celebració.
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LA CALÇOTADA

A la zona del Gaià des de fa molts anys que s’hi celebra  la cal-
çotada. Sens dubte Salomó és avui l’indret més emblemàtic 
de la comarca i un dels factors claus d’aquest èxit col·lectiu. 

Els calçots reben aquesta denominació a causa del seu 
mètode de conreu: es tracta de brots de ceba blanca replan-
tats i coberts periòdicament amb terra, a mida que el tall va 
creixent, calçant-lo. El resultat, un cop arrencat, és un brot 
desenvolupat; d’entre 15 i 25 cm, blanc, tendre i llarguerut, 
de sabor dolç i intens. Els calçots que estan protegits per la 
IGP (Indicació Geogràfica Protegida) són les cebes proce-
dents de la varietat de ceba blanca gran tardana. El negoci 
de fruites i verdures Germans Blanch d’Altafulla n’és un gran 
proveïdor a tot el país. 

 El restaurant El Celler en té un paper destacat. La visita 
de famosos al restaurant i la manera de fer les coses ben fetes 
durant més de trenta anys ha estat cabdal perquè seguit pels 
altres restaurants del poble, Salomó s’hagi significat com un 
referent en aquesta festa gastronòmica tan popular i catala-
na. D’altra banda no és casualitat que pagesos ubicats a gai-
rebé tots els municipis del Baix Gaià plantin el calçot, ja que 
el seu mercat a la zona el fa absolutament rentable.

A part del poble de Salomó, hi trobem altres pobles on 
la tradició ha arrelat fort com en el cas de La Nou de Gaià. El 
mateix poble organitza una calçotada popular amb gran èxit 
entre la gent que hi viu i també entre els forasters.

Altres establiments on degustar la calçotada amb solera 
serien el restaurant Tròpic i El Calçot de la Torre de Torredem-
barra, la Bota de Roda de Barà, o el restaurant Els Càntirs de 
l’Argilaga.

LA PROCESSÓ DEL PA BENEÏT RODA DE BARÀ

Aquesta processó neix amb una filera de nois i noies surten 
desfilant davant dels grallers i els gegants de Roda de Barà 
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La cercavila es dirigeix cap a l’església, on són rebuts pel mos-
sèn i inicien la processó amb la imatge de Sant Bartomeu.

En finalitzar la missa, una de les coques de goig, 
coques de pa rodones, adornades tant amb flors com amb 
confits, es queda a l’església, mentre que l’altra se subhas-
ta. S’han arribat a pagar fins a mil euros per una d’aquestes 
coques. 

DEGOLLACIÓ DE SANT JOAN EL CATLLAR

Un dels actes més esperats de la festa major d’estiu en motiu 
de la degollació de Sant Joan Baptista, que s’escau el 25 
d’agost, és la diada castellera. El Catllar és una població que 
sense tenir colla, ha convertit la plaça de la vila en una plaça 
amb renom dins el món casteller. Durant els dies previs al cap 
de setmana de festa major, hi ha menjars populars, un torneig 
de futbol, espectacles infantils, gimcames, bicicletada, sarda-
nes i concerts. 

ESMORZAR POPULAR DE SANT MAGÍ L’ARGILAGA

En motiu del Romiatge dels Traginers de l’aigua de Sant Magí 
el 18 d’agost, quan aquests arriben al poble després de bai-
xar per la costa de la Serra, se’ls dona d’esmorzar a la plaça, 
on també es reparteixen rams d’espígol entre els portadors, 
una tradició ja molt arrelada. 

SARDINADA POPULAR CREIXELL

Concurs de pesca i àpat de comiat (sardinada). Acostuma a 
durar dos dies.

VEDELLADA POPULAR VESPELLA

Tot el poble s’uneix en un dinar de germanor on es cuina la 
carn de vedella de Can Mestre. 
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Fent la maleta, per començar aquest viatge gastronòmic pel 
Baix Gaià, la ment se m’ha anat omplint de receptes, records, 
conceptes i sentiments. En la cuina de festa i en la de fer 
bullir l’olla del dia a dia, veia l’escola de la que he aprés i 
practico. Un viatge en solitari pot ser bastant avorrit i com 
no, m’he fet acompanyar de la família, alguns originaris de 
la ribera del Gaià. Com a defensor del binomi cuina-territori  
reforçat en la Declaració de Barcelona del 92 sobre els drets 
alimentaris de l’home: 

A-.Tot ésser humà té dret, individual o col·lectivament, a 
mantenir produccions pròpies i a alimentar-se d’acord amb 
els seus costums, hàbits o consciència, i ningú no podrà ser 
discriminat per aquets motius.

B-. La comunitat internacional, els organismes interna-
cionals, els governs i els poders públics han d’impulsar una 
política alimentària basada en l’educació des de les primeres 
edats sobre temes alimentaris i nutricionals, així com fomen-
tar la formació de personal expert en nutrició, higiene i quali-
tat d’aliments. Això dona lloc a la cuina patrimonial. 

 
La cuina patrimonial no és només un conjunt de recep-

tes, estris i procediments ancorats en el passat. Aquest, com 
tot patrimoni, s’ha d’incrementar amb les aportacions de tots 
els col•lectius presents a la nostra societat i, també, s’ha de 
rendibilitzar; altrament es perd.

 
Per concloure, situarem la cuina del Gaià dins de la cui-

na catalana. Una cuina sostenible, caracteritzada a l’interior 
per coccions més llargues i a la costa més curtes. A l’interior 
carns, llegums i verdures; i peix i patates a la costa.

B
Cuina patrimonial

per Àngel Jiménez i Duran



Receptari tradicional
del Baix Gaià



52El bull prové de la tonyina
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INGREDIENTS

Per a 8 persones:
1 kg de bull
3,5 kg de patates
200 g de fesols cuits
Polpa de 3 pebrots de romesco remullats
3 cabeces i mitja d’alls (la meitat escalivats)
100 g d’ametlles torrades
200 g de molla de pa xopa de vi ranci
Oli d’oliva
Sal

PREPARACIÓ

Escaldem el bull amb aigua calenta durant 5 minuts. Ho 
escorrem i ho escatem amb un raspall dur. Ho bullim una 
segona vegada fins que estigui gairebé cuit. Aleshores el ren-
tem, l’esbandim i el tallem a trossos petits. Triturem els ingre-
dients indicats per fer el romesco. Ha de quedar consistent. 

Quan l’oli estigui ben calent, hi tirem l’all i pebre i ho escal-
dem. Afegim aigua calenta i deixem que arrenqui el bull. 
Posem les patates trossejades juntament amb el bull a la 
cassola i ho salem. Quan faltin cinc minuts perquè les patates 
estiguin cuites hi afegim els fesols. 

Bull de TorredembarraB
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BOlla d’Altafulla

INGREDIENTS

Per a 4 persones:
1/2 pollastre
1/2 conill
300g de costella de porc
4 patates
2 cebes
3 pastanagues
1 farcellet d’herbes
1 copeta de vi blanc

Salsa
2 grans d’all, 
1 cullerada d’ametlles
1 cullerada d’avellanes
1 llesqueta de pa torrat
La molla d’1 llesca remullada amb vinagre
4 cullerades de tomàquet
Pebre vermell i negre 
Sal 

PREPARACIÓ

Tallem la carn a trossos, hi posem la sal i el pebre, i ho enros-
sim a la cassola. Ho reservem. En el mateix oli on ho hem cuit, 
sofregim les verdures a trossos. Ho mullem amb una mica de 
vi blanc i ho coem a foc lent fins que el vi s’evapori. Llavors hi 
tirem les patates tallades a trossos regulars, la salsa i la carn. 
Ho mullem amb brou i afegim un farcell d’herbes. Abans de 
servir-ho ho deixem reposar un parell de minuts. 
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Asmarris de CreixellB
INGREDIENTS

1 kg de seitons
3 alls
1 tomàquet pelat i sense llavors
2 nyores
2 fulles de llorer
Canyella en pols
Sal
Oli d’oliva

PREPARACIÓ

En una cassola de terrissa posem oli d’oliva, uns grans d’all 
ben trinxats, un tomàquet pelat i sense llavors, julivert, un 
parell de nyores prèviament escaldades i picades, un pessic 
de canyella en pols i unes fulles de llorer. Afegim una mica 
d’aigua i ho posem al foc. Quan comença a bullir hi tirem els  
seitons i una vegada es cuit ja es pot menjar.

Es pot fer servir tot tipus de peix blau, però els seitons són els 
que donen el gust més característic al plat. 

Alguns entesos recomanen que el plat es mengi d’un dia per 
l’altre.



Pop roquer de la Confraria de Torredembarra
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Pop amb all i pebreB
INGREDIENTS 
 
Per a 4 persones: 
2 pebrots de romesco 
2 cabeces d’alls 
1 molla de pa xopa de vi ranci 
1 kg de patates 
1 kg de pop 
40 g entre ametlles i avellanes 

PREPARACIÓ
 
Primer de tot, escaldem els pops i els bullim sense sal. Els 
deixem a banda perquè es refredin. Un cop freds, els tallem 
a una mida d’un dit d’ample aproximadament. Com que la 
pell és molt difícil de conservar, la tallem per sota i deixem 
els xucladors, que queden enganxats. Tot seguit, escaldem 
els pebrots i els pelem. Fem una picada amb alls pelats crus 
(hi ha qui els posa meitat fregits i meitat crus), la molla de pa 
sucada amb vi ranci, les ametlles i les avellanes, tot ben tritu-
rat fins que quedi una picada ben fina. 
 
En una cassola posem una mica d’oli. Quan sigui ben calent, 
hi afegim la picada, deixatada amb una mica d’aigua calenta. 
Quan arrenqui a bullir, hi afegim les patates tallades a trossos 
no massa grossos, el pop, l’aigua que cobreixi les patates 
i una mica de sal. Ho deixem bullir tot junt fins que estigui 
cuit. 
 
Cal recordar que en tots els plats on hi hagi pop, la sal s’ha 
de tirar quan faltin cinc minuts per acabar la cocció, si no 
s’endureix.  



Els calçots seran més bons si nosaltres hem preparat les brases!
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Salsa de calçotsB
INGREDIENTS 

Per a 4 persones:  
1 cabeça d’alls escalivats
1 all cru  
100 g d’ametlles torrades i pelades  
30 g d’avellanes torrades i pelades  
4 o 5 tomacons madurs escalivats  
80 cl d’oli d’oliva arbequina  
1 llesca de pa sec i torrat xopat amb vinagre  
1 polpa de nyora o 2 cullerades de pebre vermell  
Sal  

PREPARACIÓ

En un morter (o batedora) primer posarem la sal al gust. Des-
prés picarem els alls. Afegirem i picarem les ametlles i les 
avellanes. Picarem els tomacons. Afegirem l’oli a poc a poc 
sense deixar de picar (o batre), fins que veiem que la salsa 
quedi bé per a sucar-hi el calçot (depèn de l’oli la podrem fer 
més espessa o més clara). Finalment afegirem la llesca de pa 
i la polpa de la nyora o el pebre vermell.



El morter ha esdevingut al llarg dels anys un estri essencial a la cuina catalana
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RomescoB
INGREDIENTS

3 grans d’all
Un bon grapat d’ametlles torrades
2 llesques de pa una mica sec
Un pebrot de romesco (com a alternativa a la clàssica nyora)

PREPARACIÓ

Primer fregim els alls amb oli, a foc molt suau (així queden 
confitats). Els traiem i els posem al morter. Els xafem i hi afe-
gim les ametlles. Mentrestant, a l’oli de fregir els alls hi pas-
sem un moment el pebrot de romesco (vigilant que no es cre-
mi). El traiem i aprofitem l’oli per fregir les llesques de pa. Del 
pebrot en traiem la cua i les llavors de dins. Podem continuar 
de morter, però per anar més fàcil, utilitzem la batedora elèc-
trica, amb quatre cullerades grans d’oli (podem aprofitar el 
del fregit sinó ha quedat recremat) i una cullerada de vinagre. 
Si queda massa espès, li afegim una mica més d’oli.



Des de fa 80 anys al Forn Virgili couen les coques en un forn de llenya
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Coca en recapte  B
INGREDIENTS

400 g  farina
150 g  aigua
20 g  llevat premsat
4 cebes trinxades
3 pebrots escalivats
2 albergínies escalivades
2 tomàquets madurs trinxats
4 arengades
Oli
Sal

 
PREPARACIÓ  

Desfem el llevat amb aigua tèbia i afegim la sal.  Fem un vol-
cà amb la farina i barregem el llevat. Treballem-ho fins fer 
una massa homogènia i deixem-ho reposar fins que dobli de 
volum.  Fem un sofregit amb la ceba i els tomàquets.  Estirem 
la massa i repartim per sobre el sofregit i les verdures escali-
vades.  Salem i posem a sobre les arengades i un raig d’oli.  
Enfornem la coca fins que la massa estigui cuita.  
  
Podem substituir l’arengada per llonganissa.





Un segon plat per llepar-se els dits

Cuina d’autor
del Baix Gaià



El  Roc de Sant Gaietà és un espai idoni per anar a passejar després de dinar
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Juliana de sípia confitada 
sobre carpatxo de tomàquet

INGREDIENTS 

100  g barreja d’enciams
Sípia bruta 
6 tomàquets
Tàperes
Ceba tendra
Olives negres
Oli d’oliva
Sal marina en escames
Pebre negre
Pebre vermell picant o dolç
Julivert
 
PREPARACIÓ

Netegem la sípia i salpebrem. En una cassola de fang confi-
tem la sípia coberta d’oli d’oliva al forn 45 minuts a 100º apro-
ximadament i ho deixem refredar. 

Desossem part de les olives negres i amb l’ajuda d’un morter 
les piquem finament amb una part de l’oli del confitat. En un 
plat col·loquem una fina capa d’enciams, i a sobre unes làmi-
nes fines de tomàquet. Tallem la ceba tendra molt fineta a 
juliana i l’estenem a sobre del tomàquet. Tallem també a julia-
na, però una mica gruixuda, la sípia confitada, que la tindrem 
a temperatura ambient i ho col·loquem sobre la resta.

Acabem de decorar amb unes olives negres, les tàperes que 
donaran un punt refrescant i amanim amb una mica de pebre 
vermell, el picat d’olives negres, la sal en escames i una mica 
de julivert picat.

Podem fer servir sípia de Torredembarra!

Juliana de sípia confitada 
sobre carpatxo de tomàquetB Marc Piqué

CAL SISQUET



Un entrant lleuger i deliciós
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Amanida de guatlles escabetxades

B Jose Jurado Pérez
RECONGRE 

INGREDIENTS

Pera 4 persones 
4 guatlles
1 pastanaga
1 porro
1 carbassó
¼ l vinagre de xeres
Pebre en gra
2 fulles de llorer
4 grans d’all
¼ l oli de girasol
¼ l oli de oliva suau. 
Fulles d’enciams variats i tomàquets xerri. 

PREPARACIÓ 
 
Netegem les guatlles, separem les cuixes i els pits els desos-
sem. En un bol posem els olis i aromatitzem amb el pebre, llo-
rer i all. Posem les guatlles a l’oli amb sal de guerande a  poc 
foc i deixem confitar uns 25 minuts.

Les verdures les tallem a daus petits i quan estiguin les guat-
lles les posem un parell de minuts més, posem el vinagre i 
deixem l’escabetx tapat i fora del foc. 

El plat, el presentem amb un bouquet d’enciams al mig, i als 
costats posem els xerri i les guatlles. Finalment amanim  amb 
l’escabetx.
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B
Linguine marinara

Eliseo Molinari i Anton Pérez
IL CAPRICCIO

INGREDIENTS
Per a 4 persones:
3 cullerades d’oli d’oliva
40 g de mantega 
2 dents d’all  
1/2 gotet de vi blanc 
1 ceba mitjana.
1 pebrot vermell petit 
10 g julivert 
1/2 litre de fumet (caldo de peix). 
450 g de Linguine (tallarins). 
4 escamarlans o gadagangs de Torredembarra
8  gambes 
12 musclos 
12 cloïses 
 
PREPARACIÓ
 
En una paella posarem la mantega i l’oli a foc mig i tot seguit 
marcarem el marisc, volta i volta, i el reservarem. En una olla 
petita courem els musclos i les cloïsses, quan estiguin ober-
tes les separarem. En la mateixa paella que hem marcat el 
marisc i amb el mateix oli farem un sofregit amb l’all, la ceba 
i el pebrot, tot ben picat, fins que estigui daurat. Afegirem el 
vi, després el pebre i per últim el fumet deixant-ho bullir dos 
minuts a foc lent. Hi afegirem el marisc, els musclos i les clo-
ïsses. 

Bullirem la pasta en una cassola dos minuts menys del que 
marca el paquet, ja que els dos minuts que li restaran els farà 
dins de la paella amb la salsa que hem aconseguit. Deixarem 
reduir i servirem ben mesclat i calent.

El gadagang, si és de Torredembarra, molt millor!
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Tarrina de foie trufadaB Basili Núñez
LA CUINA D’EN BASILI

INGREDIENTS   
 
600 gr de Foie
½ copa de Brandy
½ copa d’Oporto
1 tòfona negra
Sal, pebre, nou moscada i sucre 

PREPARACIÓ 
 
Netegem el fetge d’ànec de venetes i impureses. El salem, hi 
afegim les espècies de forma moderada, la tòfona trossejada 
i els licors. Ho deixem macerar tota la nit. 

Al dia següent ho escorrem, reduïm l’alcohol i ho tornem a 
afegir al fetge. 

Ho posem al bany maria a una temperatura de 70º durant 
20 minuts. A continuació el posem en una terrina premsant-
ho suaument. Finalment ho deixem refredar dins la nevera 
almenys durant sis hores. 

Tallem les racions i les  guarnim al gust.



Un plat senzill però que requereix dominar-ne la cocció
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RossejatB Maria Teresa Llorach
EL VAIXELL

INGREDIENTS 

Per a 4 persones: 
400 g arròs
1’5 l de caldo de peix 
8 grans d’all
20 cl d’oli
Sal 
 

PREPARACIÓ 

En una paella, hi posem l’oli. Quan sigui ben calent, hi afegim 
els alls tallats a làmines i els deixem daurar. Retirem els alls 
i, al mateix oli, sofregim l’arròs fins que agafi color. Escorrem 
l’arròs de l’oli i hi afegim el caldo. Ho deixem coure fins que 
l’arròs quedi ben sec. 

Ho acompanyem amb una mica d’allioli. 
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B
Peus de porc amb 
escamarlans Àlex Segu

MULSUM

INGREDIENTS

Per a 4 persones:
1 botifarra de peus de porc de Can Pistraques 
8 gadagangs de primera tria de Torredembarra
1 dl de fons de carn o aigua de bullir els peus
50g de picada (pa, ametlles, all, julivert)
1 cullerada de salsa de tomàquet concentrat
 
PREPARACIÓ
 
Tallem la botifarra a rodanxes de dos dits, els enfarinem i 
els possem en una paella antiadherent amb una gota d’oli ja 
calenta. Amb molt de compte els marquem per els dos cos-
tats.  

Pelem els gadagangs reservant-ne el cap. Marquem els caps 
en una paella i també les cues, volta i volta, i ho reservem.  
Desengreixem la paella, afegim el fons de carn, la picada i la 
salsa de tomàquet i ho deixem reduir una mica. 

Montem el plat posant les dues rodanxes de peu de porc, a 
sobre les cues i al final el cap  i salsegem amb la salsa tradi-
cional. 

Podem decorar amb unes fulles de julivert fregit i unes taque-
tes de tomàquet.
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Àlex Segu
MULSUM

Conill rostit amb romesco i cargols

B Maria Dolors Torrebadell
FONDA DE LA RIERA DE GAIÀ

 
INGREDIENTS
Per a 4 persones: 
1 conill a quarts
Oli d’oliva
Pebre negre i sal
1 branca de canyella
Romaní
1 ceba i mitja
1 cabeça d’alls
Vi blanc
Aigua
1/2 pebrot
3 tomacons 
 
PREPARACIÓ
Agafem el conill, i el salpebrem. Al fons de la cassola  tirem un bon raig 
d’oli d’oliva, posem la ceba tallada en làmines, la branca de canyella 
partida en dos trossos, vuit grans d’all sense pelar, el mig pebrot tallat 
en tires, i tres tomacons sencers. Després posem el conill a sobre, prè-
viament salpebrat i tot seguit aboquem una copa de vi blanc i aigua 
que no cobreixi els talls de conill. Per sobre hi podem posar un polsim 
de romaní. Posem la cassola al foc viu uns 30 minuts aproximada-
ment, amb tapa. De tant en tant hem d’anar mirant que el conill no es 
quedi sense suc i quan estigui tou hem de retirar la cassola del foc. Ho 
reservem.

Per una altra banda agafem un pot del robot de cuina i hi posem 6 
tomacons  grandets escalivats al foc i pelats. Pelem quatre dents d’all  
i també hi posen 50 g d’ametlles pelades. Posem sal, una cullerada 
sopera de vinagre i mitja cullerada de pebre vermell. Tot això ho tritu-
rem amb el robot. Un cop hem fet el romesco i el conill rostit, agafem 
una olla i l’omplim d’aigua, un branquilló de farigola i una mica de sal. 
Hi posem els cargols. Quan els tinguem escaldats els escorrem.  

Agafem la cassola del conill, posem el romesco i el posem a foc lent 
esperant que faci el xup-xup uns 8-10 minuts  barrejant el conill i la sal-
sa. Si veiem que ha quedat molt espessa la salsa romesco hi podem 
afegir una mica d’aigua. Però s’ha d’anar en compte per què si no es la 
mida justa pot quedar aigualit. Quan haguem fet el xup-xup, i un cop 
abans de tancar el foc, posem els cargols i sacsegem la cassola  una 
estona per les nanses perquè quedi tot ben lligat. Arribat a aquest 
punt, ja està llest per servir. 

 

 

 

Per a la picada (romesco) 
6 tomacons
4 grans d’all
50 g d’ametlles torrades
1 cullerada sopera de vinagre
1/2 cullerada de pebre vermell 

Per a la guarnició: 
Cargols
Farigola 



Els ingredients autòctons ajuden a aconseguir plats deliciosos
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Juliana de sípia confitada 
sobre carpatxo de tomàquet

INGREDIENTS 

Per a 4 persones:
1 kg de rap net
20 calçots d’Altafulla
70 gr de pernil de glà
1 cullerada sopera d’oli d’oliva de Salomó
50 cl de vi blanc
1/2 l de fumet de peix
Farina
Sal

 
PREPARACIÓ

Tallem el rap a daus, l’enfarinem i el fregim. Un cop fregit el 
guardem a part.

En una paella sofregim els calçots, tallats fins, i quan agafin el 
color daurat hi afegim el pernil amb una mica de farina; redu-
ïm i afegim el fumet de peix. Deixem que es faci, i tot seguit, 
hi tornem a posar el rap un parell de minuts més i ja el tenim 
acabat 

 

Estofat de rap 
amb pernil i calçots
acompanyat d’avellanes caramelitzades B Pere Fortuny

LA PREMSA DE SALOMÓ
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INGREDIENTS

200 g  nata
200 g llet
10 g farina de blat de moro
5  rovells d’ou
75 g sucre
1 branca de vainilla natural
100 g  avellanes
100 g sucre
5 g oli o mantega
 

PREPARACIÓ

Infusionem la nata, llet, sucre i la vainilla natural rascada. 
Desfem la farina de blat de moro en una mica de llet freda i 
barregem amb els rovells. Incorporem la infusió a la barreja 
dels rovells i farina.

Un cop tot barrejat, enmotllem en petits tupins de fang o 
motlles ensiliconats. Ho coem al forn 45 minuts a 100º. Una 
vegada cuit ho deixem refredar. Al moment d’emplatar espol-
boregem la superficie amb sucre i cremem amb una pala.

Per a caramelitzar les avellanes; torrem el sucre en una cas-
sola fins que agafi el color torrat, incorporem les avellanes i 
remenem. Una vegada les avellanes estiguin recobertes del 
caramel aboquem en una safata i estirem per a refredar. Per 
evitar que s’enganxin, abans que es refredin, incorporem una 
mica d’oli o mantega.

B
Tradicional St. Gaietà 
amb avellanes caramelitzades 

Marc Piqué
CAL SISQUET
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BMarc Piqué
CAL SISQUET

Caputxina tradicional 
de gemma confitadaB Marc Piqué

CAL SISQUET

INGREDIENTS 

Per a la Caputxina:
6  rovells d’ou
1 ou
20 g farina blat de moro
250 g sucre
330 g aigua
Sucre llustre per espolvorejar
Licor de taronja (Grand Marnier o Cointreau)

PREPARACIÓ

Per a la Caputxina:
A la batedora espongem els ous i rovells. Una vegada espon-
jats els ous, incorporem la farina de blat de moro amb molta 
cura. En un motlle prèviament untat amb mantega i enfarinat 
(per evitar que s’enganxi) incorporem la massa batuda. Ho 
coem al vapor uns 20 minuts a 100º.
Fem un almívar calent amb l’aigua i el sucre. Amb aquest 
almívar banyem la caputxina cuita amb un raig de licor de 
taronja. Ho deixem reposar unes hores per tal que la caputxi-
na absorbeixi tot l’almivar
Per a la gemma:
Fem un almívar calent amb l’aigua i el sucre. Barregem els 
ous i rovells amb l’almívar i ho coem en un cassò sense dei-
xar de remoure. Una vegada cuit ho deixem refredar.
Muntatge: 
Intercalem una capa de caputxina amb la gemma confitada 
i repetim l’operació dues vegades, fins aconseguir uns 5 cm 
d’alçada. Acabem espolvorejant sucre llustre. Si es vol pot 
decorar-se cremant una part del sucre amb una pala de cre-
mar.

Per a la gemma:
130 g sucre
65 g aigua
1 ou
1 rovell



Una bona forma d’acabar la festa!
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INGREDIENTS 

Per a 4 persones: 
4 ous
200 g sucre
120 g farina
50 g farina de garrofa d’El Catllar
10 g llevat
120 g mantega fosa
200 g ratafia
Avellanes, nous, ametlles, pinyons...
Almívar
Gelat de vainilla
Salsa de cacau 

PREPARACIÓ

Batem els ous amb el sucre. Incorporem les farines tamisa-
des juntament amb el llevat. Posem la mantega fosa poc a 
poc i després el licor. Finalment hi afegim alguns fruits secs. 
La massa la posem en motlles, amb mantega i farina perquè 
no s’agafi, al forn 160º uns 20 minuts. Mullem la claufutis amb 
almívar, i emplatem amb un gelat de vainilla i una mica de sal-
sa de cacau.

Podem fer servir ous de la Granja Gaià.

Claufutis de fruits secs 
amb ratafia i garrofaB Jose Jurado Pérez

RECONGRE 
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B
Tiramisú de garrofes amb 
cruixent de xocolata 

Joan Lluís Dalmau
EL CELLER DE L’ÀVIA

INGREDIENTS

5 rovells d’ou
125 g de sucre
300 g de formatge Mascarpone
400 g de pa de pessic
250 ml de cafè i canyella amb pols
300 g de cobertura de xocolata negra
120 g de cacau de garrofa d’Armengol Germans
5 fulles de gelatina  
 

PREPARACIÓ
 
Posem els rovells i el sucre a la batedora i ho muntem tot 
junt a punt de cinta i molt ràpid. Quan haguem augmentat el 
doble de pasta i aquesta tingui un color blanquinós hi tirem 
poc a poc el formatge Mascarpone. 

Per un altre costat, posem el pa de pessic en una safata d’uns 
4 cm d’alçada. Emborratxem el pa de pessic amb el xarop  fet 
del café i la canyella amb pols. Ho cobrim amb la meitat de la 
pasta ja muntada, posem la xocolata amb lamines ben fines 
i ho tornem a cobrir tot de la pasta ja muntada. Per finalitzar  
empolsem tot el tiramisú amb cacau de garrofa. 
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Joan Lluís Dalmau
EL CELLER DE L’ÀVIA

Pa de pessic amb garrofesB
INGREDIENTS

5 ous
240 g farina integral
130 g farina de garrofa d’El Catllar
400 g sucre moreno
25 g llevat químic.
190 g de Iogurt natural
190 g oli de gira-sol
20 g de canyella en pols
200 g de xocolata 
 

PREPARACIÓ
 
Batem les clares a punt de neu..Barregem els rovells d´ou, 
els iogurts i el sucre moreno fins que obtinguem una pas-
ta homogènia. Barregem poc a poc la pasta amb les clares 
d’ou ja muntades a punt de neu. Tot seguit tirem la farina 
integral tamisada amb el llevat en pols químic. Ho barregem 
tot i tirem poc a poc la farina de garrofa amb un polsim de 
canyella en pols. Ho posem al forn a 180º i durant 20 minuts 
aproximadament.  

Joan Lluís Dalmau
EL CELLER DE L’ÀVIA



Directori de recursos



Directori de recursos

AGROBOTIGA 
CAL MARXANT
C/ Sant Antoni, 11
43761 La Pobla de Montornès
669 63 37 78 

AGROBOTIGA 
COOPERATIVA 
EL CATLLAR
C/ Onze de Setembre, 7
43764 El Catllar
977 65 33 29
coopelcatllar@info.com

BODEGA BON VI
Av/ Montserrat, 2
43830 Torredembarra
977 64 09 07 

CAL PASTÓ
C/ Major, 1
43762 La Riera de Gaià
977 65 50 06 

CAL SERAFÍ
VINACOTECA
C/Joan Güell, 19
43830 Torredembarra
977 64 3115 

CAN PISTRAQUES
C/ Nou, 12
43762 La Riera de Gaià
977 65 52 16
www.canpistraques.com 

CAVES REVERTÉ 
C/ Tomàs Garcia Rebull, 4
43885 Salomó
977 62 92 46.
enricreverte@terra.es

CERVESES ESTRAPERLO
C/ Del Forn,  20
43830 Torredembarra
www.cervesaestraperlo.com  

CONFRARIA DE 
PESCADORS DE 
TORREDEMBARRA
Moll Pesquer s/n
43830 Torredembarra
977 64 48 30
conf_torre@teleline.es 

COOPERATIVA AGRÍCOLA 
“VERGE DE LES NEUS”
Av/ Catalunya, 27
43763 La Nou de Gaià
977 65 53 62

COOPERATIVA DE 
L’ARGILAGA
Carrer Nou s/n
43765 L’Argilaga
977 61 13 62

COOPERATIVA DE 
SALOMÓ
C/ Nou, 18 
43885 Salomó
977 62 90 61
coopsalomo@coopsalomo.com

FORMATGERIA LA POBLA
Retorn del Carro s/n
43761 La Pobla de Montornès
977 64 82 14 

FORN  VIRGILI
C/ Major, 48
43761 La Pobla de Montornès
977 64 81 62 
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EL FARISTOL 
C/ Sant Martí, 5 
Altafulla
977 65 00 77

BRUIXES DE BURRIAC
C/ del Cup, 2 
Altafulla
977 65 15 57

EL POZO
C/ Lleó, 14
Altafulla
977 65 02 73

NOI
Plaça A. Roig Copons, 7 
Torredembarra
977 13 00 54

LLAÜT
C/ Indústria, 13
Torredembarra
977 64 57 30

LA CUINA D’EN BASILI
Ctra. La Pobla, s/n
Torredembarra
977 64 38 32

EL VAIXELL
Pg/ Colom, 46
Torredembarra
977 64 01 04

JAUME DRUDIS
Av. Montserrat, 7 
Torredembarra
977 64 05 58

FORN CA LA FELIÇA
C/ Sant Antoni, 17
43762 La Riera de Gaià
977 65 50 75 

FORN NOGUÉS
C/Montjuïc, 22
43883 Roda de Barà
977 65 75 62 

GERMANS BLANCH. 
FRUITA I VERDURA
C/ Mossèn Miquel Amorós, 1
43893 Altafulla 
977 65 11 05 

GRANJA GAIÀ
Camí Mas Llagostera s/n
Zona Industrial
43762 La Riera de Gaià
977 65 51 33
www.granjagaia.com 

MAES FLEQUERS I 
PASTISSERS S.A
Av/ Catalunya, 24 
43830 Torredembarra 
977 64 04 74 

PANVINOyCHOCOLATE
C/ Francesc Macià, 2
43830 Torredembarra
977 13 09 39
www.panvinoychocolate.com 
 
PASTISSERIA MARE 
NOSTRUM
Plaça Sant Jaume, 4
43883 Roda de Barà
977 80 23 96 

RESTAURANTS
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MORROS
Pg/ Rafael Campalans, 42
Torredembarra
977 64 00 61

IL CAPRICCIO
Port Esportiu 
Torredembarra 
977 64 54 11

CELLER DE L’ÀVIA
Av/ Catalunya, 17
El Catllar
977 65 32 58

LA PREMSA
Pg/ Joan Creus, 3
Salomó
977 62 90 64

EL CELLER
C/ Joan Maragall, 10
Salomó
977 62 90 10

LES TINES DE RENAU
Plaça de l’església, 2 
Renau 
977 62 04 88

LA MASIETA
Av/ Dr. Pujol,16
Creixell
977 80 10 11

EL RAFAL
Plaça La Bassa, 1
La Pobla de Montornès
977 64 84 24

CAL SISQUET
Urb/ Roc Sant Gaietà, 21
Roda de Barà
977 80 13 96

CAN ROIG
C/ Bèlgica, 2
Roda de Barà
977 80 15 59

EL RECONGRE
Cami Sant Salvador, 16
Roda de Barà
977 80 60 39

MULSUM
C/ Sant Joan, 15 
La Riera de Gaià 
977 65 55 76

ELS CANTIRS
C/ Sant Pau, 16
L’Argilaga
977 61 13 18

TRÒPIC
Ctra. N-340 Km 1177
Torredembarra
977 64 00 02

LA BOTA 
Ctra. N-340 
a 500m de l’Arc de Barà
Roda de Barà
977 80 11 01



ALTAFULLA  
www.altafulla.cat  977 65 00 08

CREIXELL
www.creixell.es   977 13 81 32

EL CATLLAR
www.elcatllar.org  977 65 31 01

LA NOU DE GAIÀ  
www.noudegaia.altanet.org 977 65 52 57

LA POBLA DE MONTORNÈS
www.lapoblademontornes.cat 977 64 80 12

LA RIERA DE GAIÀ
www.rieradegaia.altanet.org 977 65 50 00

LA SECUITA
www.laseguita.altanet.org 977 61 14 54

RENAU
www.renau.altanet.org  977 62 03 13

RODA DE BARÀ (Oficina de Turisme)
www.rodadebara.cat  977 65 77 74

SALOMÓ
www.salomo.altanet.org  977 62 90 30

TORREDEMBARRA (Oficina de Turisme)
www.turismetorredembarra.cat 977 64 45 80

VESPELLA DE GAIÀ 
www.vespella.altanet.org 977 65 52 88


