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BREU CONSIDERACIÓ 

La tomaquera és originaria d’Amèrica central i del sud, on el maies i asteques 

ja cultivaven el 700dC.  en la llegua asteca nàhuatl, significa fruit inflat, al vell 

continent arriba al segle XVI, però els metges el varen considerar tòxic, i per 

això, durant més de 150 anys va ser cultivat només com planta ornamental, 

fins que es va veure que els ocells es menjaven els fruits d’aquella nova planta, 

no es va començar a consumir, a Catalunya el cultiu del tomàquet està 

documentat a partir del segle XVIII al maresme, i delta del Llobregat, es pensa 

per raons climàtiques, però també per abastir la creixent demanda d’aliment 

de la ciutat de Barcelona, amb el temps es converteix en un ingredient 

fonamental de la nostra dieta, per la preparació de salses i guisats,  amanides, i 

un ingredient importat del nostre emblema culinari, el pa amb tomàquet. 
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PEBROT I BITXO 

BANC DE LLAVORS DE RODA DE TER 

  

                                                                                  

ALBERGINIA BLANCA  
De pell molt fina, no pica gens, 
varietat tradicional, la llavor del 
banc prové d’Esporus  

 

PEBROT RODÓ 
Fruit rodó, vermell, dolç i molt 

aromàtic, per  l’amanida i escalivar, te 

la pell gruixuda, que surt sencera, alt 

rendiment. Origen: Emi Codinachs 

BITXO BARRET DE BISBE 

Petit, molt picant, amb una forma molt 

curiosa, la planta és molt resistent a 

plagues i molt productiva. Origen 

Manel Lara 



TOMÀQUETS 

BANC DE LLAVORS DE RODA 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     

 

  

 

ESQUENA VERD 

Mida mitjana, l’esquena verda, 

ben rodó, i molt productiu. 

Origen: Perafita 

 

COR DE BOU (Felip Puig) 

Ple, mida mitjana, vermell i forma 

de bombeta, cantellut, i molt 

productiu. Origen: Perafita 

VERD D’ORISTÀ 

Color verd, arrodonit, una mica 

aixafat, carnós, ple i dolç, era 

tradició plantar-lo als marges, 

Origen: Lluçanès 

 

 

DOLÇ D’OSONA 

De dos colors, rodó i cantellut  

mida gran, morat per dins, molt 

gustós i productiu, planta vigorosa. 

Origen: Sant Hipòlit de Voltregà 

 



                                

 

 

 

 

  

                                                                                                                                            

                                                                                                                               

 

 

  

 

 

 

 

ROSA  DE L’ETERN 

Tipus pometa, gràcies a l’Etern 

Verdaguer ha arribat als nostres 

dies , molt  productiu, color entre 

rosa i vermell, amb l’esquena 

groguenca 

PARE BENET 

Vermell, mida gran, productiu, fa 

quatre lòbuls, buit de dins, gust 

especiat com de canyella, ideal per 

omplir 

Origen: Manel Lara 

VICTÓRIA DE LA FÀBRICA 

(Tírvia) 
Varietat tipus pometa, força 

productiva,  resisteix molt bé els 

primers freds, fruit arrodonit i un pèl 

eixatat, Origen:  Victòria de La Fàbrica, 

Tírvia, Pallars Sobirà. 

CHEROKEE NEGRE 
Destaca per la seva precocitat,  pell 

molt fina, mida mitjana,  fruits de 

carn  fosca,  una mica aplanat, gust 

afruitat i molt sucosos.   Origen: 

Manel Lara 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

VERMELL D COLLSEROLA 

Vermell, ple, gran, xato i cantellut, 

planta molt robusta, poc 

productiva, molt longeva.  

Origen: Mas Mandó Collserola 

COLL NEGRE 

 De dos colors, plè, rodó, xato, 

vermell de dins, i un gust i textura 

molt peculiars, Origen: Prat de 

Llobregat 

MALACARA 

Vermell, rodó, petit, mate per fora, 

i intens per dins, varietat  per sucar 

pa, molt productiu, es conserva molt 

bé, delicat pel míldiu, Origen: 

Tradicional 

CINC POMS 
Vermell, allargat, mida mitja, es cultiva 

emparrat, es una varietat que s'utilitza 

molt per fer salses, i també per 

assecar, degut a la poca acidesa de la 

seva carn. Origen:  Josep Arderiu 



 

 

 

 

 

 

  

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

MALLORQUI DE PENJAR 

Rodó, una mica aixafat, rosat, molt 

sucós, de mitja conservació. Origen 

Manel Lara 

VIRGINIA DOLÇA 

De dos colors, gran, groc  amb 

ratlles vermelles tant a l'exterior 

com a l'interior, molt productiu i de 

bona mida, dolç i carnós.  

BLANC DE PERSIA 

Blanc, rodó, una mica xato, mida 

mitja, poc àcid, dolç, baix en 

carotenoides, molt productiu 

Origen: Lluis Planes 

     

XERRI KUMATO 

Fosc per dins i fora, molt dolç degut al 

alt contingut en fructosa,  i cruixent, 

dons madura de dins cap a fora. 

Origen: Menel Lara 

BOMBETA GROC 

De color groc, forma de pera, 

petit, molt productiu, dolç,  

Origen:Manel Lara 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGRAÏMENTS 

Virtuts del Consell Comarcal, per la seva empatia i ajuda a tira el projecte 

endavant 

Planters Mora,  Mataró 659 49 56 94, per cuidar el planter des de la sembra, 

fins a l’abril. 

RAMELLET DEL FERRO 

Petit, rodó i rosat, apte per guardar 

a l’hivern, resistent a la sequera, si 

es fa en regadiu, es recomana 

encanyar, al seca no és necessari. 

Origen: Varietats locals Mallorca 

BOMBETA GROC 

De color groc en forma de pera, 

petit, molt productiu, dolç, Origen: 

Manel Lara 



El Circell, horta ecològica, Vespella 618705234, per cultivar varietats del banc, i 

guardar llavor 

Horta Tarrés, horta, 629494054, per cultivar varietats del banc, i llavor i ceba 

molins, xata Osonenca. 

El Llió, horta 658910605, horta a Calldetenes, per cultivar i multiplicar llavors 

del banc 

Centre de jardineria del Ter,  Masies de Roda, Carretera de Manlleu a Roda de 

Ter, km. 1, 937447640 per guardar el planter quan el portem de Mataró 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


