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Deﬁnició

El Mercat de les Espècies d'Argençola és un mercat i a l'hora un seguit d'activitats
programades al voltant de les herbes i les espècies, per donar-les a conèixer des de
diferents vessants al públic i potenciar-ne el seu cultiu i consum.
Durant el 7 i 8 de juny els visitants podran trobar parades, exposicions, tallers,
xerrades, sortides de reconeixement, activitats infantils i música.
El Mercat de les Espècies d'Argençola està organitzat pel Trill, Associació cultural del
terme d'Argençola amb la col·laboració de l'Ajuntament d'Argençola.
Argençola és un petit nucli de 245 habitants (2010) dispersos en un terme municipal
de 47,10 km2. És un municipi agrícola situat a la comarca de l'Anoia, a cavall entre la
Conca de Barberà i la Segarra.
Aquest ampli terme municipal i la poca densitat de població ha convertit Argençola en
objectiu freqüent d'activitats especulatives, entre elles la instal·lació de macro
abocadors de residus, que s'han pogut aturar gràcies a la oposició social.
El Trill, l'associació organitzadora, és fruit d'aquesta contestació social sorgida per
lluitar contra la instal·lació d'un abocador. Un grup de veïns va decidir fer un pas més i
implicar-se en un projecte per trobar noves vies per preservar el nostre entorn, la
nostra història, la nostra cultura i les nostres tradicions i a l'hora fomentar totes les
potencialitats d'Argençola.

t

Totes les activitats del Trill i especialment el Mercat de les Espècies cerquen potenciar
el territori des d'una vessant sostenible i ecològica, pensant en el benestar tant de les
persones com de l'entorn.

el trill
associació cultural
del terme d’Argençola

AJUNTAMENT
ARGENÇOLA

Dades
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OBJECTIUS

El 4t Mercat de les Espècies d'Argençola té com a ﬁnalitat primordial difondre i fer
divulgació sobre les espècies. Especialment sobre les espècies mediterrànies que
ens envolten i que formen part de la nostra cultura gastronòmica i de la nostra
alimentació des de temps immemorials.
Per tant un dels objectius principals del Mercat es recuperar la memòria i els usos de
totes aquestes espècies, que el món global en el que vivim han relegat a un segon pla,
arrossegades per l'empenta comercial d'aliments i espècies arribats d'arreu del món.
Aquest Mercat té una arrel històrica, els Mercats de Safrà i Espècies que durant el
segle XVII i ﬁns el segle XIX sovintejaven per tota aquesta zona geogràﬁca. Aquesta
fou una zona de cultiu de safrà, una de les espècies més apreciades i valorades i amb
un pes comercial molt important durant l'Edat Mitjana i Moderna.
En aquesta edició per aconseguir aquests objectius d'una manera més precisa, s'ha
decidit dedicar el Mercat de manera temàtica a una única herba o espècie que serà el
ﬁl conductor de totes les activitats programades. La protagonista del 4art Mercat de les
espècies serà la Mostassa.
El Mercat a través de la trentena de parades de productes que ofereix al visitant també
vol potenciar el comerç de productes ecològics i de proximitat i ser un lloc on tota la
gent que fa una aposta per una manera de viure més sostenible econòmica i
mediambientalment, puguin vendre els uns i comprar els altres productes sense
intermediaris i conèixer de primera ma qui hi ha al darrera.
El Mercat de les Espècies d'Argençola forma part de l'embrió de la futura Xarxa de
ﬁres d'herbes de Catalunya, que vol potenciar de manera conjunta les ﬁres d'aquesta
temàtica. Per fer palesa aquesta voluntat integradora les ﬁres Remeiart de Santa
Margarida i els Monjos, la Fira de les Trementinaires-Fira d'herbes remeieres i
productes naturals de Tuixent, la Fira d'Herbes Remeieres de Vilanova de Sau i el
Mercat de les Espècies d'Argençola inicien aquest any una tasca de difusió conjunta.

DATES
El 4t Mercat de les Espècies d'Argençola es durà a terme el dissabte 7 i el diumenge
8 de juny del 2014.

Nota de premsa
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El 4t Mercat de les Espècies d'Argençola potencia les espècies autòctones i el consum de
proximitat
El Mercat de les Espècies d'Argençola arriba a la quarta edició. El diumenge 8 de juny al matí, les
parades tornaran a omplir la vila, acompanyades d'activitats per a tots els públics.
En aquesta edició l'objectiu dels organitzadors és donar la màxima difusió possible a les espècies
mediterrànies, a les del nostre entorn, que han sigut el pal de paller de la nostra gastronomia i que
actualment han quedat relegades i ﬁns i tot oblidades en beneﬁci de gustos més llunyans i exòtics.
És per això que el Mercat és torna temàtic, per fer conèixer als visitants l'espècie o herba escollida de
totes les maneres possibles, amb exposicions, xerrades i tallers. La protagonista d'aquest 4t Mercat
serà la mostassa, planta que els visitants podran veure del camp a la taula, ja que a Argençola se'n
cultiva ecològicament.
Paral·lelament al Mercat, el dissabte 7 de juny al matí es farà una Jornada Tècnica amb el títol
“Botànica a la cuina, una tradició o una moda”. La Jornada va adreçada a professionals de la
gastronomia, restauradors, escoles de cuina i altres possibles interessats. Podrem escoltar les
xerrades d'Evarist March, Etnobotànic, director de Naturalwalks i col·laborador del Celler de Can Roca,
d'Astrid van Ginkel, assessora i divulgadora sobre els usos de les plantes i responsable de Fitomon,
de Marc E. Casabosch, escriptor i comunicador, autor, entre d'altres del llibre “Deliciosa Natura, un
món d'aventures comestibles per descobrir ﬂors, herbes i fruits silvestres” i de Montserrat Enrich
responsable de www.gastronomiasalvatge.com. La jornada és gratuïta i per assistir-hi cal inscripció
prèvia al mail associacioeltrill@gmail.com
El dissabte 7 de juny a la tarda els visitants podran participar:
· A les 6 de la tarda al taller sobre els usos de la mostassa a la cuina que farà Santos Masegosa, cuiner
del Bar El Cortijo de Tarragona.
· O bé gaudir de la Festa de la posta de sol, també des de les 6 de la tarda amb les actuacions
musicals d’Els amants de Lulú i Jam sessions Jazz Quartet i l'obertura del Spiritual Café chill-out
itinerant by Kiku Mistu.
El diumenge 8 de juny el Mercat obrirà de les 9 del matí a les 4 de la tarda i els actes més destacats
seran:
· De les 9 a les 11 del matí: la sortida de reconeixement d'herbes remeieres que ens farà conèixer
Contrast, un altre dels racons del terme municipal.
· El 4art Concurs de Sals aromatitzades que aquest any tindrà com a jurat: Margot Serrano (blocaire
gastronòmica), Mariane Cavalca (xef executiva de Gastronomia Activa), Amanda Laporte (cuinera,
estilista de cuina i presentadora del programa “Postres caseros” a Canal Cocina i Mentora del programa
“Deja sitio para el postre” de Cuatro), Sergi Ortiz i Xavi Huguet (cuiners del Restaurant L'Antic Forn,
Km.0 de Cervera) i i Montse Reus (Ambientòloga i redactora de les revistes de salut i alimentació “Ets
el que menges i “Soy como como”).

· A dos quarts de 1 del migdia la Xerrada que amb el títol “Les herbes aromàtiques a la cuina: la
mostassa” farà Jaume Fàbrega (Professor de Gastronomia i col·laborador habitual a diversos mitjans
de comunicació. Se'l considera el primer escriptor gastronòmic de Catalunya, ha publicat més de 40
llibres, entre els que destaquen les enciclopèdies “La cuina catalana”, “La cuina mediterrània” i “La
cuina del món” i també és autor de diverses obres sobre cuina històrica).
Durant tot el Mercat es podrà visitar l’exposició dedicada a les espècies mediterrànies desaproﬁtades:
la mostassa i participar en activitats infantils.
Una informació més detallada la podeu trobar a la web del Trill, organitzadors del Mercat www.eltrill.org

Programació
Dissabte 7 de juny
·
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De les 9 del matí a les 2 del migdia JORNADA TÈCNICA

“Botànica a la cuina, una tradició o una moda” Les espècies i les herbes i ﬂors silvestres

MERCAT DE LES ESPÈCIES:
Dissabte 7 de juny de 4 de la tarda a 10 del vespre
- A les 6 de la tarda: Inauguració de l'exposició “Les espècies mediterrànies desaproﬁtades: la mostassa.
Un coneixement i un ús a recuperar”.
Lloc: carrers d’Argençola
- De les 6 de la tarda ﬁns a dos quarts de 8 del vespre: Taller sobre els usos i les aplicacions a la cuina de
la Mostassa.
Lloc: Sala Polivalent de l'Ajuntament d'Argençola
Grup màxim: 25 persones
A càrrec de Santos Masegosa, cuiner del Bar El Cortijo de Tarragona
FESTA DE LA POSTA DE SOL
- A les 6 de la tarda: Obertura del Spiritual Cafè Chill-Out Itinerant by Kiku Mistu
- Des de les 7 del vespre: Actuació del grups Jam Session Jazz Quartet i Els amants de Lulú
- A les 9 i 21 minuts de la nit: La posta de sol a Argençola – Espectacle gratuït.
Bon ambient, chill out, gin tònics, tapes i bon rottlo

Diumenge 8 de juny de 9 del matí a 2 del migdia
-

A les 9 del matí: Obertura del Mercat de les Espècies

-

De les 9 a les 11 del matí: Sortida de reconeixement d'herbes remeieres a Contrast (Argençola)
Grup màxim: 40 persones
Es recomana portar llibreta, llapis, càmera fotogràﬁca, aigua, barret i bon calçat
Lloc: Sortida des de l'Ermita de Contrast (Argençola)
A càrrec d'Astrid van Ginkel, llicenciada en Farmàcia i màsters en Biologia, especialista en plantes
aromàtiques i medicinals, directora de la consultoria especialitzada, Fitomon.com

-

De les 11 del matí a la 1 del migdia: Recepció de les sals participants al 4t Concurs de Sals Aromatitzades
Lloc: Taula de l'Organització

-

A les 11 del matí: Visita guiada per les parades el Mercat
Grup màxim: 20 persones
Sortida: davant de la taula de l'Organització
A càrrec de Francesc Ferrer, encarregat de protocol

-

A les 11 del matí: Inici de la destil·lació de la Salvia sclarea

-

A les 12 del migdia: Inauguració oﬁcial del Mercat de les Espècies per l'Il·lm. Sr. Jordi Subirana i Ortells,
Diputat de comerç i esports de la Diputació de Barcelona, amb l'assistència del President del Consell
Comarcal de l'Anoia, Il·lm. Sr. Xavier Boquete i Saiz i del batlle d'Argençola, Il·lm. Sr. Antoni Lloret i Grau
Lloc: A la Sala d'actes de l'Ajuntament d'Argençola

-

A dos quarts de 1 del migdia: Xerrada sobre “Les herbes aromàtiques a la cuina: la mostassa”
Lloc: A la Sala Polivalent de l'Ajuntament d'Argençola
A càrrec de Jaume Fàbrega, professor d'enogastronomia de l'Escola Universitària de Turisme i Direcció
Hotelera de la Universitat Autònoma de Barcelona, consultor gastronòmic i escriptor

-

A les 2 del migdia: Proclamació dels guanyadors del 4t Concurs de Sals Aromatitzades
Lloc: A l'escenari de la Plaça Major

-

A les 4 de la tarda: Tancament del Mercat de les Espècies

4/Programació
DISSABTE A LA TARDA I DIUMENGE AL MATÍ TAMBÉ HI PODREU TROBAR:
- Activitats per a nens: participa-hi i emportat una pizza o galetes amb espècies fetes per tu mateix.
- La caixa dels aromes: per descobrir totes aquelles olors que combinen amb la mostassa.
- Taula interactiva d’activitats:
· Com és la mostassa? Pren-ne una mostra i una recepta per preparar la salsa a casa teva.
· Volem conèixer les vostres receptes de salses o plats preparats a base de mostassa.
· Concurs “El millor nas”, descobreix les plantes amagades
- Guarniran el poble manats de plantes aromàtiques i medicinals acabats de collir

Jornada Tècnica
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“Botànica a la cuina, una tradició o una moda” Les espècies i les herbes i les ﬂors silvestres
Dissabte 7 de juny de les 9 del matí a les 2 del migdia
Lloc: Sala Polivalent de l'Ajuntament d'Argençola
A través del Pla Anual 2014 de transferència de tecnologia del DARP
Destinada a: Professionals del sector gastronòmic, mestres d'escoles de cuina, xefs de restaurants
i altres interessats. També es vol generar un espai d'intercanvi de coneixements entre productors,
indústries, associacions de consumidors i interessats en general amb els professionals.
Preu: GRATUITA
Aforament: 60 places
Per assistir-hi cal inscripció prèvia al mail: associacioeltrill@gmail.com
OBJECTIUS :
-

Posar en valor les espècies desaproﬁtades que ens envolten com el marduix, l'hisop o l'all rosa.
Descobrir la riquesa d'herbes silvestres del nostre entorn i conèixer els seu usos.
Les herbes i espècies silvestres són fonts de gustos nous i saludables
Recol·lectar de forma sostenible i segura i com fer-les servir

PROGRAMA
- A les 9 del matí: Presentació de la Jornada
- D'un quart de 10 a tres quarts de 11 del matí: “Gastrobotànica, plantes silvestres a la cuina.
Tradició o negoci d'avantguarda?” a càrrec d'Evarist March, Etnobotànic, director de Naturalwalks
i col·laborador del Celler de Can Roca
- De tres quarts de 11 a les 11 del matí: Pausa
- D'un quart de 12 a les 12 del migdia: “Quines Espècies es troben a Catalunya i on es
distribueixen. Identiﬁcació, recol·lecció i aproﬁtament de ﬂors, fruits i herbes silvestres
comestibles” a càrrec d'Astrid van Ginkel, assessora i divulgadora sobre els usos de les plantes,
responsable de www.ﬁtomon.com
- De les 12 a tres quarts de 1 del migdia: “Gastronomia salvatge i cuina silvestre: com utilitzar i
preparar les herbes per incorporar-les a la dieta i a la cuina casolana”, a càrrec de Montserrat
Enrich de www.gastronomiasalvatge.com
- De tres quarts de 1 a dos quarts de 2 del migdia: “Valor emocional i eco turístic del paisatge
comestible que ens envolta: coneixement, oportunitats pel territori i riscos” a càrrec de Marc E.
Casabosch, escriptor i comunicador. Autor entre d'altres del llibre “Deliciosa Natura, un món
d'aventures comestibles per descobrir ﬂors, herbes i fruits silvestres”
- A dos quarts de 2 del migdia: Cloenda de la Jornada Tècnica i Degustació de plats elaborats amb
espècies, ﬂors i fruits i/o herbes silvestres de temporada que portin els participants.

Taller a càrrec de Santos Masegosa
“Els usos i les aplicacions a la cuina de la mostassa”
Dia: Dissabte 7 de juny
Lloc: Sala Polivalent de l'Ajuntament d'Argençola
Horari: De les 6 de la tarda a 2 quarts de 8 del vespre
Grup màxim: 25 persones

EL TALLER
Aprendrem com elaborar dues salses de mostassa i altres derivats (allioli, maionesa, mantega, sal
aromatitzada, formatge, dolços...)
Com combinar la mostassa amb altres espècies i ingredients i com cuinar algun plat que integri la
mostassa

TRAJECTÒRIA
En Santos Masegosa ha seguit al capdavant del Bar El Cortijo de Tarragona el negoci familiar que
van obrir a principis dels anys setanta els seus pares, immigrants d'origen granadí.
És un local molt conegut i concorregut a Tarragona on s'hi manté el bo i millor de la cuina
tradicional, de la cuina de les nostres avies, amb alguna adaptació.

Sortida de reconeixement d'herbes remeieres
Dia: Diumenge 8 de juny
Lloc de sortida: Contrast (Argençola) davant de l'ermita
Horari: De les 9 a les 11 del matí
Preu: 5 euros. A pagar al lloc de sortida
Grup màxim: 40 persones

LA SORTIDA
La sortida de reconeixement d'herbes ja s'ha convertit en tot un clàssic del Mercat de les Espècies.
És una de les activitats més participades, entre altres coses, pel carisma de la seva conductora.
Enguany la sortida ens portarà a conèixer les particularitats de les plantes i el paisatge d'un altre
racó de l'ampli terme municipal d'Argençola, Contrast.
Qui vulgui participar-hi també pot reservar plaça prèviament al mail: associacioeltrill@gmail.com
Recordeu portar llibreta, llapis, càmera fotogràﬁca i sobretot aigua, barret i un bon calçat.
TRAJECTÒRIA
És llicenciada en Farmàcia i màsters en Biologia, especialista en plantes aromàtiques i medicinals i
directora de la consultoria especialitzada Fitomon.

4t Concurs de Sals Aromatitzades
El concurs de Sals aromatitzades que es farà el diumenge dia 8 de juny és segurament l'acte que
resumeix millor els objectius del Mercat de les Espècies. La sal aromatitzada amb herbes o
espècies ens obre un nou món de sabors i aromes per condimentar els nostres menjars, fugint de
l'ús excessiu de sal marina que pot comportar nombrosos problemes de salut.
El concurs té dues categories: professional i amateur.
Les mostres de sals es poden enviar abans del dia 2 de juny per correu postal a la següent adreça:
Ferran el Catòlic, 3 – 25200 Cervera o el mateix dia del Mercat de les Espècies, 8 de juny es poden
entregar a la Taula de l'Organització de les 11 del matí a la 1 del migdia.
Lliurament de les mostres: en un pot de vidre sense etiqueta i amb una ﬁtxa d'inscripció que es pot
trobar a la mateixa taula de l'organització o a www.eltrill.org
Premis a professional i amateurs, diploma i obsequi:
· 1r Premi : AromSal d'Or
· 2n Premi : AromSal de Plata
· 3r Premi : AromSal de Bronze

4t Concurs de sals
aromatitzades
2014

JURAT DEL 4t CONCURS DE SALS CONDIMENTADES
Margot Serrano
Blogger gastronòmica
Organitzadora d'esdeveniments
www.margotcosasdelavida.com
TRAJECTÒRIA
Dissenyadora de professió, encara que no exerceix. Actualment dedica el seu temps a cuinar i al seu bloc.
El que va començar com un bloc de receptes de cuina, inspirada pel del Karlos Argiñano, s'ha anat
transformant amb el temps en un lloc on hi podreu trobar tot allò que li agrada, la cuina, la decoració, la
fotograﬁa....

Mariane Cavalca
Xef executiva de Gastronomia
www.gastronomiaactiva.com
TRAJECTÒRIA
Mariane Cavalca forma part de l'equip de Gastronomia Activa, el centre d'oci gastronòmic de Barcelona. És un
espai pioner en el desenvolupament del concepte d'espai global de diversió i formació a través de la
gastronomia.
Ella és la seva xef executiva i s'encarrega de preparar i impartir els nombrosos cursos, seminaris i màsters que
s'hi fan de manera continuada.

Amanda Laporte
www.amandalaporte.com
Cuinera i estilista de cuina
Autora de llibres de cuina i rebosteria
TRAJECTÒRIA
Amanda Laporte és molt coneguda per la seva trajectòria televisiva darrerament com a mentora del programa
“Deja sitio para el postre” de Cuatro i com a presentadora del programa “Postres caseros” al Canal Cocina.
També ha publicat llibres i col·laboracions en revistes, a més de ser assessora de moltes empreses del món de
l'alimentació.

Sergi Ortiz i Xavier Huguet
Cuiners del Restaurant
L'Antic Forn de Cervera
TRAJECTÒRIA
Sergi Ortiz, cuiner autodidacta, ha sigut el responsable del canvi de ﬁlosoﬁa del restaurant on treballaven els
seus pares, que li ha permès obtenir el segell Km0 del moviment Slow Food.
Juntament amb el seu company Xavi Huguet fan una cuina que experimenta amb els productes, les textures i
les olors. Fusionen la cuina de l'Orient amb la cuina catalana o del territori.

Montse Reus
Ambientòloga per la Universitat Autònoma de Barcelona i redactora de revistes de salut i alimentació
TRAJECTÒRIA
És ambientòloga i Màster en Medi Ambient i Desenvolupament Sostenible per la University College de Londres.
Ha fet cursos en Dietètica oriental i Cuina terapèutica a l’Institut Roger de LLúria de Barcelona.
Redactora de les revistes de salut i alimentació www.etselquemenges.cat i www.soycomocomo.es

Xerrada a càrrec de Jaume Fàbrega
“Les herbes aromàtiques a la cuina: la mostassa”
Dia: Diumenge 8 de juny
Lloc: Sala Polivalent de l'Ajuntament d'Argençola
Horari: A partir de dos quart de 1 del migdia
Preu: Entrada Lliure

LA XERRADA
El món meravellós de les herbes: A la Bíblia –un dels primers textos de la Humanitat- les herbes per
a usos culinaris ja hi són citades en diverses ocasions.
Justament un dels elements que distingeixen les cuines dels diferents països, és l'ús particular de
les herbes i espècies que cadascun d'ells fa: la farigola caracteritza la cuina catalana, l'estragó la
cuina francesa, l'alfàbrega la cuina italiana o el celiandre la cuina àrab, per exemple.
Una de les plantes que ja s'esmenta a la Bíblia i que va ser molt utilitzada a la cuina antiga catalana
és la mostassa, que ara coneixem sobretot a través de la cuina francesa, però que de fet ha
esdevingut un condiment universal.
TRAJECTÒRIA
És Professor de Gastronomia i director del curs d'Enologia de l'Escola de Turisme i Direcció
Hotelera de la Universitat Autònoma de Barcelona, la seva obra ha estat guardonada amb els
principals premis de gastronomia del món, com els GOURMAND WORLD COOKBOOK AWARDS
els anys 2000, 2003 i 2004, qualiﬁcats com a millors llibres en la seva especialitat.
Col·laborador habitual a diversos mitjans de comunicació –“El Temps”, “Diari de Girona”, “Serra
d'Or”, “Catalunya Cultura”, “Catalunya Ràdio”, “La Vanguardia”, “El Punt – Avui”, “Presència”,
“Descobrir cuina”...- és considerat el primer escriptor gastronòmic de Catalunya. Ha publicat més de
40 llibres, entre els quals les enciclopèdies “La cuina catalana”, “La cuina mediterrània” i “La cuina
del món”. També és autor de diverses obres sobre cuina històrica.
És autor del bloc: http://blocs.mesvilaweb.cat/jaumefabrega

Contacte de Premsa:
4t Mercat de les Espècies d'Argençola
Jaume Enrich Gomà - Marina Berenguer Cabado
Tel. 616183365
Tel. 629905933
associacioeltrill@gmail.com
www.eltrill.org
www.facebook.com/eltrill
www.twitter.com/eltrillargen

Contacte Tècnic:
Astrid van Ginkel
Tel. 648821845
astrid@ﬁtomon.com

Per a més informació i fotos:

t

www.eltrill.org
www.facebook.com/eltrill
www.facebook.com/mercatdelesespecies
www.twitter.com/eltrillargen

el trill
associació cultural
del terme d’Argençola

AJUNTAMENT
ARGENÇOLA

