
                                       
 

Amb el suport de: 

   
 

 

SOL·LICITUD D’ADHESIÓ A LA CAMPANYA 

“IV MOSTRA GASTRONÒMICA DE TOMÀQUETS DEL VALLÈS” 

 

Filosofia 

El Consell Comarcal del Vallès Oriental, en col·laboració amb el Convívium Slow Food del Vallès 

Oriental, el Gremi d’Hostaleria del Vallès Oriental i l’associació Llavors Orientals organitzen la “3a 

Mostra Gastronòmica de tomàquets del Vallès” (d’aquí en endavant la Mostra).  La Mostra 

s’organitza en el marc del projecte Xarxa Productes de la Terra – Vallès Oriental i compta amb el 

suport de la Diputació de Barcelona.   

La Mostra té com a objectiu final donar a conèixer els tomàquets de varietats antigues del Vallès 

mitjançant menús gastronòmics singulars i apropar els productors locals a la restauració de 

qualitat de la comarca i de les comarques circumveïnes. La generació d’una sinèrgia entre el 

sector agroalimentari local i la restauració col·lectiva és clau per promoure aquells productes 

singulars de la comarca que contribueixen a mantenir el paisatge i la biodiversitat cultivada i per 

millorar la imatge del Vallès Oriental com a destí turístic. 

Sol·licitud 

Jo, el Sr./Sra. _________________________________________________________________, 

amb NIF ____________________________, telèfon personal ____________________________, 

email personal ________________________________________________________________, 

poso de manifest que l’empresa que represento, i les dades de la qual menciono a continuació, 

vol adherir-se a la campanya “Mostra gastronòmica de tomàquets del Vallès”: 

Dades de l'establiment que s'adhereix 

Nom Comercial:  

Raó Social: CIF: 

Adreça:   

Municipi:  

Telèfon: Fax: 

Correu-e:  

Web:  

-E WEB 
BREU DESCRIPCIÓ 



                                       
 

Amb el suport de: 

   
 

Compromís 

1. Actuar d’acord a la filosofia de la campanya “Mostra gastronòmica de tomàquets del Vallès”. 
2. Complir amb els requisits i les obligacions de les Bases d’adhesió a la campanya disponibles a: 

www.vallesoriental.cat 
 
 

Autorització 

Autoritzo al Consell Comarcal del Vallès Oriental, o a l’empresa o entitat a qui aquesta 
formalment designi, per: 
1. A fer un ús responsable de les dades de contacte de la nostra empresa, així com de la marca i 
logotip (en aplicació gràfica o electrònica i sobre qualsevol suport), amb la finalitat de divulgar o 
donar publicitat a tercers sobre l’existència d’aquesta adhesió.  
2. Realitzar les tasques de control i supervisió del compliment dels requisits i obligacions del 
Reglament d’Adhesió . 
 

Signatura 

I perquè així consti als efectes d’adherir-se a la campanya “Mostra gastronòmica de tomàquets 
del Vallès”, signo aquest document a ______________________, en data 
______________________.  
 
Signatura:     Segell:  
 
 
 
 
 
 
Presentació de sol·licitud: 

 

Per correu postal a: 

Consell Comarcal del Vallès Oriental 

Àrea de Desenvolupament Local  

C. Miquel Ricomà 46,  

08401 -Granollers 

 

Per Internet: 

www.vallesoriental.cat (mitjançant E-tracc i DNI electrònic o Certificat Digital) 

 

Per a més informació: 

Carme Garrido López 

garridolc@vallesoriental.cat   

Tel. 938 600 702 
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