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Nota de Premsa 
_______________________________________________________________ 

El planter de tomàquet vallesà s’esgota en quatre hores 
 

Prop de 2.000 visitants a la segona edició de la  
Fira Lliga’t a la Terra  

 
 
Dissabte 9 d’abril es va celebrar a Santa Eulàlia de Ronçana la segona edició de la 
Fira Lliga’t a la Terra, una iniciativa de l’Ajuntament amb el recolzament del Consell 
Comarcal del Vallès Oriental. Aquesta segona edició ha servit per a consolidar aquesta 
cita anual amb un rotund èxit de públic. 
 
La jornada va començar a les 10 del matí, quan ja hi havia persones esperant per a 
poder adquirir el planter de tomàquets de varietats antigues de la comarca, que es van 
presentar a la Fira del Tomàquet, celebrada al poble el passat mes de setembre. 
Durant tota la jornada unes 2.000 persones es van acostar a la Fàbrica per a comprar 
el planter, però també per visitar la resta de parades de productors ecològics i de 
proximitat i poder participar en les diverses activitats programades durant tot el dia.  
 
Quatre hores després de la inauguració ja s’havien esgotat tots els exemplars de 
tomàquet vallesà que s’havien posat a la venda, uns 6.500. A més, cal tenir en compte 
que durant els dies previs de la fira també s’havien repartit un nombre semblant entre 
els professionals del sector que n’havien sol·licitat. 
 
Enguany, també com a novetat, es va fer una passejada per la memòria rural i agrària 
de Santa Eulàlia de Ronçana, a través d'alguns dels seus protagonistes. Unes 50 
persones es van unir a la passejada, que es va fer especialment agradable gràcies a 
l’esplèndid dia que va acompanyar tota la fira. 
 
Els visitants també van tenir l’oportunitat de degustar un dinar ecològic a càrrec de 
l’empresa Ecomenja, que s’encarrega també del menjar a les escoles bressol 
municipals. Però només en van gaudir els més previsors, doncs els 200 tiquets també 
es van exhaurir entre la venta anticipada i les primeres hores del matí. 
 
Tot plegat, no fa més que demostrar la gran acollida que el públic li ha donat a aquesta 
trobada amb el sector primari i l'agricultura ecològica i la gran importància d’acostar als 
veïns a un sector de vegades poc visible però molt valorat pels consumidors. 
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