
 

Calçotada d’agrònoms 2013 i visita al obrador de 

“Les Clandestines. Cervesa artesanal” 

  

Els calçots estan a punt…..     

Benvolguts companyes i companys, 

Ja a punt de començar  la primavera i, per tant, de gaudir de l’esclat anual de la natura i 

deixar enrere el fred viu i la grisor de l’hivern, us volem oferir, com cada dos anys, la nostra 

celebració gastronòmica típica tarragonina, LA CALÇOTADA. 

En aquesta ocasió el programa organitzat, per a ser fruït per tota la família, contempla una 

oferta variada i prou atractiva com la que tot seguit us detallem: 

 

Dia: 13 d’abril (dissabte)  

Programa:  

11:00 h  Visita a l’obrador de “Les Clandestines. Cervesa artesanal” i tast 

de cerveses.  

A Montferri, un petit poblet de l'Alt Camp. Elaboren cerveses artesanals, 

d'estil anglès, amb cos i gust intens a maltes i llúpols, d'alta fermentació i 

baixa graduació alcohòlica. 

Formen part del convivium de Slow Food Tarraco. 

 

- Visita instal·lacions. 

- Tast de 4/5 cerveses. (Preu: 6 euros.) 

- Visita a plantació de llúpol. 

- Presentació de Slow Food Tarraco 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les Clandestines 

Carrer Major, 26 

43812 Montferri (Alt Camp) 

977 620 701 / 639 745 144 

 

Com s’hi va a Les Clandestines 

 

https://maps.google.es/maps?hl=es&rlz=1T4ADBF_esES298ES298&q=ce

rveza+les+clandestines+montferri&um=1&ie=UTF-8&sa=N&tab=wl 

 

 

https://maps.google.es/maps?hl=es&rlz=1T4ADBF_esES298ES298&q=cerveza+les+clandestines+montferri&um=1&ie=UTF-8&sa=N&tab=wl
https://maps.google.es/maps?hl=es&rlz=1T4ADBF_esES298ES298&q=cerveza+les+clandestines+montferri&um=1&ie=UTF-8&sa=N&tab=wl


 

 
 

14:30 h  Eco CALÇOTADA al restaurant Selmellà. 

Masia Can Figueres 

El Pont D'Armentera (Tarragona) 

Formen part del convivium de Slow Food Tarraco 

 

Com s’hi va 

http://www.restaurantselmella.com/ca/map.html 

 

      

  
 

Menú: 

 Petits: Espaguetis en conserva de tomaca de l’hort. Llonganissa amb 

fesols i patates. Crema catalana o taronja. 

 Preu: 9 euros. 

  

 Adults: Calçots Agroecològics IGP "Calçot de Valls", amanida verda, 

sortit de carns amb carxofa, patata i fesols. Taronja de Tarragona i 

crema catalana. Pa, vi i aigua mineral. Cafè, cava. 

 Preu: 30 euros. 

 

Us aconsellem que, si podeu, veniu. Us ho passareu be. 

 

Comissió d’Activitats de Tarragona 

 

 

 

Inscripcions: 

Els interessats hauran de confirmar la seva assistència al Col·legi (Formulari 

d’Inscripció), com a màxim el dia 10 d’abril, indicant el nombre d'adults i infants 

(amb les edats dels nens). 

Forma de pagament: 

Pots fer un ingrés al compte corrent núm: 2100 3054 60 2500045971 de "La Caixa" 

indicant calçotada 2013 i número de col·legiat/da, o bé, si ho prefereixes, en el 

moment de la inscripció, també tens l’opció de domiciliar el pagament.      

 

Col·legi Oficial d’Enginyers Agrònoms de Catalunya. Passeig de Gràcia 55, 6è-6a, 08007 Barcelona. Tel. 93 

215 26 00 Fax. 93 487 21 70  www.agronoms.cat . 

 

 

http://www.restaurantselmella.com/ca/map.html
http://www.agronoms.cat/

