Descobreix l’encant del safrà
en un entorn únic.

Oficina Municipal de Turisme
de Santa Coloma de Queralt

Cuina en directe – Tastets
Mercat de km0 – Tallers
Representacions teatrals
Tapes i menús ensafranats, i molt més.

De dijous a dilluns de 10h a 14h
Dimarts i dimecres tancat.
of.turisme@stacqueralt.altanet.org
977 88 04 78 / 615 87 54 16

Cuina de safrà a diferents
restaurants de Santa Coloma.

AL
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a

Cervera

Productes amb safrà a diferents
establiments de Santa Coloma.
Concurs Instagram
Fes fotos de la festa i guanya un lot de productes
de la Baixa Segarra.
Per participar-hi: segueix al compte
@somterradesafra i etiqueta’ns a les fotos amb
els hastags #somterradesafra2021
i #santacolomadequeralt.
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Informació i inscripcions a:
somterradesafra@gmail.com o
al telèfon i whatsapp
659 554 026
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Sortida 9

Organitzadors:

Límit per participar-hi 2 de novembre a les 12:00h.
Consulta les bases a www.somterradesafra.cat

pistil

Sortida 532

Conesa

A Lleida

pètal

estam

La Panadella

Llorac

SANTA COLOMA
DE QUERALT
Forès

Flor de Safrà [Crocus Sativus]

Col·laboradors:

A Barcelona

SOM TERRA

DE SAFRÀ
VII edició

www.somterradesfra.cat

30 d’octubre del 2021
Santa Coloma de Queralt

Dijous 28 octubre
Visita de l'Escola Agrària d'Alfarràs

Mercat de safrà i +

Matí

Plaça Major | de 10:00h a 14:00h

Visita de l'Escola Agrària d'Alfarràs (Lleida) per
conèixer el conreu del safrà i veure'n la recol·lecció, l’esbrinat i l'assecat, a càrrec de Tres Brins.

Exposició Un viatge a la terra
del safrà: Macedònia

Divendres 29 octubre
Visita a un camp de safrà dels
alumnes de l’Institut

Castell dels Comtes | de 10:00h a 14:00h
A càrrec de Macedònia de safrà.

Taller artístic d’Imaginart

Pl. Major | de 10:00h a 14:00h

Matí

A càrrec de Narina Villegas.

Visita dels alumnes de 4t d'ESO de l'INS Joan
Segura i Valls a un camp, fer-ne la recol·lecció i
l'esbrinat, a càrrec de Tres Brins.

Teatralització La taula del safrà

Dissabte 30 octubre
Visita a un camp de safrà

Castell dels Comtes | 9:00h i 11:00h
Sortida des del Castell dels Comtes: Visita
a un camp de safrà, collida i esbrinat
(sempre que hi hagi flors).
Dos grups. Places limitades, inscripció prèvia o
directament al punt de trobada.

Pintura mural

Passeig dels horts | 10:00h
Intervenció d’art urbà: pintura mural representativa
de Santa Coloma i el safrà.
A càrrec de Xavi Badia del Taller la Gàrgola.

Pl. Major | 11:30h i 13:00h

A càrrec de la Companyia Teatrhistòric.

Teatralització Crocus i el delme
del safrà. Sainet en un sol acte.
Castell dels Comtes | 17:30h

A càrrec de la Companyia Fem Teatre.

Demostració de cuina i tast

Sala gran del Castell dels Comtes | 18:15h
Rap a l’Orio amb safrà de la colomina
Laia Mestres, creadora i productora de la
marca Goxo-Goxo.

Demostració de cuina i tast

Sala gran del Castell dels Comtes | 19:15h
Risotto de verdures dolces de temporada i
safrà a càrrec de l’Èric Delessert, expert en
cuina vegetariana i cultiu ecològic.

Taller Identifiquem l’olor i el gust
del safrà

Dilluns 1 de novembre

A càrrec de Tres Brins.
Es realitzarà cada 15 minuts fins les 13:30h.
Places limitades, insicripció prèvia.

ENSAFRANADA.
Recol·lecció, esbrinat i tast de
productes ensafranats.

Castell dels Comtes | 12:30h

Dinar popular

Casal | 14:00h

Plat de paella, una consumició i postres.
Preu 12€. Informació i tiquets a l’Oficina de
Turisme de Santa Coloma de Queralt.
A càrrec de l’Ajuntament de Santa Coloma
de Queralt.

A càrrec d’estades vivencials Cal Llauner
Cal reserva prèvia a info@cal-llauner.cat
o al 666 879 925.

