
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SALUTACIÓ 
Excm. Sr. Carles Motas i López 

 
Benvolgudes i benvolguts, 
Em plau donar-vos la benvinguda a Sant Feliu de Guíxols a tot el col·lectiu 
que formeu part a la Slow Food Comunity, Cuineres i Cuiners Km0 de 
Catalunya. 
 
Em sento especialment complagut amb el fet que hagueu triat Sant Feliu 
de Guíxols per realitzar la vostra trobada, perquè considero que 
precisament la nostra ciutat encaixa perfectament en la filosofia que 
expresseu: fer les coses amb la calma adient per aconseguir resultats 
d'altíssima qualitat, i sempre amb productes de proximitat, de la zona. 
 
Aquella virtut tan empordanesa de fer les coses amb el punt just de 
lentitud, aquella grandesa que representa allò que se'n diu badar, aquell 
deixar reposar una mica els plats, fent que acabin de tenir aquell últim 
punt de cocció per si mateixos,... tot junt acaba contribuint a donar el toc 
més genuí i autèntic a una cuina nostra, diferenciant-la de la cuina 
sobtada, apressada, que acaba essent insípida, sense substància, sense 
esma. 
 
Els nostres establiments de restauració i hostaleria s'empapen sovint 
d'aquest esperit tan arrelat d'elogi de la qualitat que dóna la calma. A Sant 
Feliu de Guíxols, ho veureu, ens agrada, quan es pot, fer les coses amb el 
seu punt just de mesura, de lentitud contemplativa, de viure els detalls, 
d'assaborir cada instant. Com si es poguessin mastegar lentament, que 
diríem. 
 
I així m'agradaria que gaudíssiu la nostra ciutat, assaborint cada racó, cada 
instant, cada paisatge, cada olor, i cadascun dels espais que visitareu. 
 
Aprecieu la tranquil·litat dels carrers, les postes de sol, els vents de garbí 
tranquils, i les interioritats d'una ciutat que viu amb quietud la bona taula, 
que aposta per les coses senzilles i properes i que té un horitzó molt 
vinculat amb la cultura, com a forma de progrés. 
 
Són un seguit de valors que compartiu i compartim, i m'alegra molt que 
ens visiteu amb aquest ànim. 
 
Sigueu benvinguts i benvingudes a Sant Feliu de Guíxols 
 
Carles Motas i López 
Alcalde de Sant Feliu de Guíxols 



 

8:30. Trobada de cuineres i cuiners al port de Sant Feliu de 

Guíxols (opció d’arribar a les 8:00 per veure la subhasta del peix 

blau a la llotja) 

8:45. Sortida en vaixell a veure demostració de pesca artesanal   

9:30. Desembarcament a la platja de Sant Feliu i 

uriçada/esmorzar a la sorra 

10:15. Desplaçament cap al Guíxols Arena  

10:00. Recepció dels productors i muntatge del mercat 

10:30. Guíxols Arena, benvinguda dels assistents. Lliurament de 

credencials i venda de tiquets 

11:00. Reunió de cuineres i cuiners 

11:30. Inici mercat de productors, demostracions i vermut 

14:00. Dinar en base a productes locals en format tapes amb 

productors i cuiners de la zona 

16:00. Lliurament de plaques Slow Food Km0 

Durant tot l’acte hi haurà música en viu, ambient i cançó de 

taverna 

 

 

 

 



 

 

 

 



LLISTAT PRODUCTORS MERCAT DE LA TERRA 2020 

 

ARRÒS, CEREALS, PASTA  I LLEGUMS  VERDURES, HORTALISSES I BOLETS 

Arròs Estany de Pals   Bolet Ben Fet 

L’Escairador  Cal Brotaire 

Pastant Diversitat  Can Serrà 1786 

Per Empordà   Espai & Seny 

Tothom a Taula  Flors i Plantes Medicinals 

  Horta de Tramuntana 

CARN i OUS  La Xirivia 

Debosc 

 Miquel Pla  

Mas Ponsjoan 

Llavora   
Josep Alimentació  VINS, SUCS NATURALS I MOST 

Granja Slou 

 Cervesa Moska 

Celler La Gutina 

  Celler Comalats 

FORMATGES I LÀCTICS  Celler López Schlech 

Agrícola Borni   Celler Vega Aixalà 

Aubagueta Agropecuària  Cellers de Madremanya 

Formatges La Balda  De Mena 

Formatgeria Mas d'Eroles   Gilles Troullier 

Formatges Vilatzara  La Recerca 

Formatgeria de Tòrrec  La Voluta 

Ghee Caldes d'Estrac   Mas de la Caçadora 

Mas Alba  Mas Molla 

  Mataburro 

FRUiTA FRESCA I FRUITA SECA  Rim  

Can Galderic Agricultura  Solà Clàssic 

  Toni Osorio 

MELS, CONFITURES i XOCOLATES  Vinyes Tortuga 

Chocolalabelga   

  BEGUDES 

OLIS, OLIVES I DERIVATS  Cafè Flor de Santos 

Hurtós Arbat  Vitae Slow Drinks 

Identitat Extra Virgin Olive Oil   

Oleum Naturale  PROVEÏDORS DE SERVEIS 

  Alter-entorn 

CONDIMENTS, PLANTES 
AROMÀTIQUES,  CULINÀRIES I 
MEDICINALS  

Arç Cooperativa 

Culligan  

Sal de Vilanova  Ecofrog 

Safrà del Montsec    

Tòfona de la Conca   

 



 

 

PLÀNOL SITUACIÓ 


