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allromanes és 
un poble petit i 
tranquil, situat en 
plena natura a la 
banda d’interior 

de la Serralada Litoral, a la 
comarca del Vallès Oriental, 
dins el territori vinícola de la 
DO Alella. El cap de setmana 
del 15 i 16 de setembre hi van 
tenir lloc les vuitenes jornades 
gastronòmiques Tastets de 
Vallromanes, una de les fires 
referencials del sector a la 
zona i que atrauen gent també 
de comarques veïnes. Dos dies 
de bona gastronomia local 
acompanyada de vins de la DO 
Alella, cervesa artesana i ver-
mut. El boca-orella d’edicions 
anteriors, la difusió pública 
de l’esdeveniment i el renom 
consolidat dels establiments 
de restauració locals són un 
reclam de primera per visitar 
la fira.

La vuitena edició ha ob-
tingut un èxit notabilíssim i 
ha continuat amb el creixe-
ment del públic assistent dels 
darrers anys. L’oferta gastro-
nòmica dels restaurants del 
municipi, present en uns excel-
lents tastets a preus populars, 
i els vins de Raventós d’Alella 
i Bouquet d’Alella van ser els 
actius dinamitzadors perquè 
la fira funcionés d’allò més bé, 
connectant els assistents al 
territori i a la gent que hi de-
senvolupa activitats de restau-
ració, vinícoles i hoteleres. 

Bona oferta i sentiment 
comunitari
Els organitzadors i els establi-
ments, amb la feina dels seus 
responsables i els productes 
que van oferir, van proporcio-
nar unes bones experiències 
gastronòmiques per fer gaudir 
el paladar i compartir conver-
ses i bons moments. En aquest 
sentit, la fira va establir vincles 
per reforçar el sentiment co-
munitari. Sota cobert, a la pista 
esportiva, i amb aparcaments 
propers habilitats, entaulats, 
sense presses, amb una bona 
oferta de trenta tastets i be-
gudes, es va crear un ambient 
sensacional. Mònica Fernández, 
regidora de Promoció Econòmi-
ca de l’Ajuntament de Vallroma-
nes, ens explica: “Som un poble 

acollidor i ens agrada mostrar i 
compartir l’activitat local. Veïns 
i visitants fan grans, conjunta-
ment, les jornades gastronòmi-
ques.” Fernández incideix en el 
fet que “Vallromanes ha estat 
un exemple de participació, 
convivència i acollida amb uns 
tastets que han estat d’un nivell 
gastronòmic excepcional i es 
consoliden com un referent al 
Vallès Oriental”. 

Creixement notable
L’any passat ja es va ampliar la 
zona de taules i cadires, “però 
el creixement d’aquest any ha 
fet molt justet l’espai disponi-
ble”. Les dades marquen cla-
rament una tendència a l’alça: 
dels 10.000 tiquets venuts el 
2016, l’any passat es va arribar 

als 12.300 i enguany als 14.300, 
assenyala la regidora.

Fernández es mostra opti-
mista amb el potencial de les 
jornades: “L’any vinent caldrà 
ampliar la zona de taules, per-
què volem que la gent vingui 
als Tastets i hi pugui dinar o 
sopar còmodament, agilitant 
també la venda de tiquets.” “La 
línia a seguir en un futur és 
aquesta: afavorir la comoditat, 
més que créixer en xifres com 
a principal objectiu”, afegeix. 
“Una vegada hem consolidat 
un alt nivell d’afluència, hem 
de mantenir la qualitat i els 
serveis, i entre aquests l’espai 
infantil, amb activitats per als 
menuts.” La fira “expressa el 
tarannà obert del poble”, con-
clou Fernández. 

El creixement experimentat per la fira es va fer palès en la dificultat que hi havia per trobar lloc per seure.

ACTUALITAT

Uns Tastets de rècord
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