
programa tastets de fira 2020



9.30h Inauguració oficial del Tastets de Fira
A càrrec de l’alcalde de Riudoms, sr. Sergi Pedret
Lloc: Sala Multiús del Casal Riudomenc

Sala Multiús del Casal Riudomenc

9:45h  “Control Integrat o control biològic en l’àmbit de l’agricultura”
A càrrec de Judit Massagué Ripoll, de BIOAcció.
11:30h “Fiscalitat en la comercialització i elaboració dels productes 
agraris”  A càrrec d’Antonio Garcia Caballero.
17:45h “Nova llei de la cadena alimentària” A càrrec del Col•legi d’Enginyers 
Agrònoms.
20:00h “Any de traspàs o canvi climàtic: Alternança i altres problemàtiques 
de la present campanya” A càrrec de Jordi Solé i Martí, tècnic ADV de 
l’avellana i cultius del Mediterrani. Organitza la Cooperativa Agrícola de 
Riudoms.

Xerrades 



Sala de Cuina de l’espai Escoles Velles

10:00h “Cuina sostenible i productes de proximitat” A càrrec d’Ada Parellada, 
xef del restaurant Semproniana, i col·laboradora habitual de diversos 
mitjans de comunicació.
12:00h "El valor gourmet dels productes d’aquí" A càrrec del col•lectiu 
Gourmets de Riudoms.
16:30h “Cultura, avellanes i fricandó” A càrrec de la Secció de Gastronomia 
del CERAP.
17:30h “Els postres són com el riure, sempre ens queda lloc per ells” A càrrec 
d’Adam Sáez de Xocosave.
18.45h “De l'hort al cor: Cuina de proximitat” A càrrec d’Eduard Agell, del 
Restaurant Mas d’en Ros.
20:00h “Els tresors de l'horta de Riudoms al plat” A càrrec de Salvador Gras, 
subdirector de l’Hotel Mas Passamaner.

Els showcookings es podran visualitzar en directe a través del canal de 
Youtube de l’Ajuntament de Riudoms.

showcookings 

inscripcions 
Imprescindible inscripció prèvia.
 
per motius de seguretat l’aforament
serÀ LIMITAT. LES PLACES SERAN SORTEJADES 
ENTRE LES PETICIONS REBUDES.

ORGANITZA:



*Recordeu que als forns, com sempre, hi podreu trobar la coca amb recapte típica de Riudoms

per degustar 

Creacions locals per degustar o endur-vos a casa 

Bar Casal Riudomenc C/ Sant Jaume, 2. TLF:  977850844 
Tapa 100% riudomenca: escarola, romesco i ous 

amb avellanes 

Llesqueria La 

Confiteria 
pl. de l’Església, 15. TLF: 977850356 Hamburguesa de ceps amb maionesa d'avellana  

Cafeteria D'Acord 
C/ Baltasar de Toda i Tàpies, 21. TLF:  

977851245 

Pa de vidre amb llonganissa de Riudoms, formatge i 

ceba, i postres de músic amb avellanes 

Restaurant 

l’Amagatall 

C/ Baltasar de Toda i Tàpies, 31. TLF:  

977768002 

Arròs de pop farcit de carn dolla, amb verduretes 

de temporada de l'horta de Riudoms i romesco 

calent fet amb avellana 

Pizzeria Capricci C/ Sant Antoni, 15. TLF: 977850824 

Pizza pagès: ceba, xampinyons i pebrot i 

llonganissa de Riudoms  

Pizza Capricci: Escalivada (pebrot i albergínia de 

Riudoms) i anxoves 

Llonganissa de Riudoms, amb escalivada amb oli de 

Riudoms, i patates fregides 

 

Cafeteria – Granja "K 

l’Eva" 
Av. Catalunya, 4. TLF: 977768346 Coca de músic 

Xocolateria 

Confiteria Xocosave 
C/ Major, 33. TLF: 977851230 

Panettone, xocolata, turró i mousse, tot 

d'avellana 

Pastisseria Rovira 
C/ Baltasar de Toda i Tàpies, 9. 

 TLF: 977768277 
Coca del trencadís, panellets d’avellana 

Forn Jansà C/ Major, 2. TLF: 977850257 
Pastís de formatge cremós amb praliné i crumble 

d'avellanes 

Forn Domingo Pellicé 
C/ Sir Alexander Fleming, 3. 

 TLF: 977850335 
Coca d'avellana 

 

per comprar


