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 Els diumenges del mes d’octubre al matí Orís obre les 
portes de bat a bat per oferir un dels atractius que s’ha con-
solidat en els darrers anys i que ha permès recuperar un 
producte que ja forma part de la nostra història com és la 
patata del bufet. 

 Una varietat de patata única pels més exigents a la cuina 
i utilitzada pels  cuiners més prestigiosos del nostre país.

 Avui el nostre municipi és un referent pel que fa a aques-
ta varietat de patata. Han estat vint anys de constància i 
de molt bona feina d’un grup de productors que van apos-
tar per reempendre el cultiu de la patata del Bufet i poten-
ciar-ne el seu prestigi.

 La fira ha sapigut mantenir-se fidel al seus orígens i ha 
aconseguit que la patata del Bufet d’Orís no només sigui un 
producte de proximitat de referència al nostre territori, sinó 
que també ho sigui a la resta de Catalunya i un atractiu únic 
pels visitants.

 Res de tot això seria possible sense la constància de pa-
gesos i pageses que treballen diàriament la terra, cuiden 
el bestiar, recullen els fruits i elaboren els productes que 
nosaltres assaborim a la taula.

 Felicitem-nos col·lectivament d’aquest petit tresor que 
arriba quan esclata la tardor.

Arnau Basco
Alcalde d’Orís

Ajuntament d’Orís



El terme d’Orís, de 27,33 km2 ocupa el sector septentrional de la Plana 
de Vic. Termeneja al Nord amb Sant Quirze de Besora des del Puig dels 
Tres Batlles, al coll de les Gargantes, a l’Est amb Sant Pere de Torelló, Sant 
Vicenç de Torelló i Torelló, al Sud amb les Masies de Voltregà i a l’Oest 
amb Sobremunt, Sant Boi de Lluçanès i Sora.

El Ter drena les terres del municipi pel sector de llevant i en part forma 
límit natural amb les de Sant Vicenç de Torelló i Torelló. Travessa el terme 
la C-17, que ressegueix el curs del Ter.

El municipi d’Orís podríem dir que està comprès per cinc nuclis 
disseminats, on hi viuen els 300 habitants que en l’actualitat té el poble, i 
que són:

•  La Parròquia de Sant Genís, situada a la part alta del poble i a la 
falda del Castell rodejada de boscos i conreus on hi ha escampats 
uns quants masos.

  El Castell d’Orís és de tots els pics de l’entorn el més original i 
d’inconfusible forma. La panoràmica que es veu des del castell 
justifica el petit esforç de l’ascensió.

•  Can Branques, centre administratiu del poble on forma un petit i 
únic nucli urbà. 

•  Saderra, que fou terme independent fins a l’any 1840, moment en 
què es fusionà amb el municipi d’Orís. L’església de Sant Marcel de 
Saderra centre de la parròquia es troba en un petit serradell sobre 
els masos del Soler i Saderra.

•  La Mambla, colònia industrial construïda a finals del segle passat 
que arribà en la seva millor època a tenir uns 200 habitants. En 
l’actualitat a l’antiga fàbrica de la Mambla hi ha instal·lada una 
factoria, que es dedica a la fabricació de cons i tubs de plàstics 
destinats a la indústria tèxtil. La Mambla també disposa d’una 
capella, la Mare de Déu de Gràcia, amb un petit cementiri. 
Actualment tant la capella com el cementiri estan tancats.

• El Pelut, colònia tèxtil de filats de cotó. Les seves principals 
característiques i la petita història dels anys de la seva renovació van 
estretament lligades al pensament i societat modernistes.

L’any 1859 hom hi establí una adoberia convertida després en filatura. 
Passà a mans de diferents propietaris l’últim dels quals, Calvet renovà 
edificis i habitatges. Això fou l’any 1923.



La construcció la dugueren a terme un grup d’arquitectes dirigits per Sr. 
Riera de l’escola d’en Gaudí, el projecte fou supervisat pel mateix Gaudí.

La colònia està formada per: la fàbrica, una fonda amb nou cases per 
banda per als treballadors i quatre cases per als dirigents, uns jardins 
magnífics i una petita capella. Actualment la colònia està completament 
deshabitada. A la fàbrica encara s’hi conserva l’activitat industrial.

Però hi ha un fet que uneix tots aquests nuclis, i n’és l’activitat agrícola 
ramadera que es desenvolupa arreu del municipi, essent el mitjà de vida 
de la majoria dels orisencs, podríem dir doncs, que Orís és un poble 
pagès, amb terres fèrtils molt apropiades per al conreu de la patata del 
bufet.

Malgrat haver-se perdut gairebé la seva producció, Orís vol recuperar 
aquest producte i no estalviarà esforços perquè la patata del bufet sigui 
una retrobada per a la gent que ja la coneixia i un descobriment per als 
qui no l’havien degustat mai.

La patata del Bufet, un producte imprescindible a les cuines de la gent 
amb bon paladar.



 El cultiu de la patata del bufet no és una feina senzilla, requereix temps 
i dedicació, des de l'hivern que es preparen les terres fins arribar a la collita 
que es fa a finals de l'estiu hi ha un procés llarg i laboriós, que us mostrem 
en aquest reportatge fotogràfic.

Es planten els talls Les plantes de la patata

Pel març es tallen les patates de llavor

A l’hivern s’escampen els fems
per tal d’abonar les terres

Es llauren les terres i es
colguen els fems



Tot seguit la part més laboriosa,
cal recollir les patates al més aviat 

possible per tal d’evitar que
el sol les faci malbé

A primers de setembre 
s’arrenquen les patates

Es porten els sacs cap a casa

S’apilen i es tapen per assegurar
una bona conservació i
preservar-les de la llum

Finalment la patata del Bufet arriba al Mercat d’Orís



LA PATATA DEL BUFET, D’ORÍS
Hi ha noms que evoquen mites. “Patata del Bufet” n’és un d’ells. Forma 

part d’una elit de productes que han entrat, envoltats d’una certa màgia, 
per la porta gran del rebost de Catalunya. Són aquells que, en definitiva, 
s’han forjat la plaça que ocupen perquè la gent d’un poble –en el sentit 
més ampli i generós del vocable– els han concedit un alt nivell de prestigi. 
Aquesta plèiade de productes solen tenir serioses dificultats per a 
sobreviure als vents adversos que bufen en aquest final de segle de ral·lis 
de tecnocràcia, a la vegada que es resisteixen a morir i a ser desterrats del 
patrimoni popular.

La història s’aplica, fil per randa, a la Patata del Bufet. Profundament 
arrelada, tant en l’agricultura de la comarca d’Osona, com en la cuina 
autòctona, i que saber sobreviure a aquells anys en què els que sembraven 
patates recollien desaires. Voluntat i empenta s’agombolaren fa uns anys i 
així fou com un grup de pagesos i un Ajuntament com cal varen arrencar 
el Mercat de la Patata del Bufet a Orís. Cada any, puntualment, tots els 
diumenges del mes d’octubre s’ha repetit la gesta. La criatura ha anat 
creixent, sense perdre la mida humana, i avui ja camina sola i amb pas 
ferm.

Any 2004



QUALITATS CULINÀRIES DE LA PATATA DEL BUFET
La patata del Bufet és el nom abreujat d’una varietat molt antiga provinent de 

la Bretanya francesa. El seu conreu a la comarca d’Osona ve de lluny. El clima i la 
terra ha estat factors clau en la seva adaptació. Raons diverses que abarquen des 
de les de tipus macroagrícola fins a les del petit consum contribuïren a la seva 
paulatina desaparició.

Les mestresses de casa, de bracet amb el cabàs de la compra, tenen sempre 
la darrera paraula en el consum dels productes alimentaris. En una època en què 
vivim el temps de manera adelerada –a la cuina també–, és fàcil de caure en la 
temptació de bandejar aquells articles més entretinguts. La patata del Bufet era 
propensa a un tal estigma. De mides desiguals, boteruda, carregada d’ulls, rebia 
les malediccions d’aquelles (o aquells) que s’hi havien de barallar amb el ganivet. 
D’un temps ençà, comença a calar però, sortosament, la tendència a valorar els 
aliments per la seva qualitat i per les possibilitats que ens permeten als fogons. 
En aquest marc, la patata del Bufet té el terreny abonat per a demostrar a tothom 
les seves virtuts.

Les primeres són d’una categoria, la dietètica, que hom subratlla de més en 
més a l’hora de parlar d’un producte. Així, l’aportació en glúcids la converteixen 
en una font d’energia de bon digerir, mentre que l’aportació calòrica (85 Kcal per 
100 g de patates bullides) pot considerar-se moderada, contràriament a certs 
tòpics a l’ús.

Les segones són d’ordre estrictament culinari. La patata del Bufet és una 
patata tot terreny i forma part, a la vegada, de l’elit de les patates. Què volem dir 
amb això? Molt senzill: s’adapta perfectament a la fregidora, però és capaç de fer 
les delícies dels plats més refinats. Bullida o cuita al vapor, amb pela o sense, dóna 
lloc a una llarguíssima llista de preparacions bàsiques, en les que excel·leix per la 
seva inigualable textura. Transformada en puré permet, a la vegada, plats de tota 
la vida, per a petits o grans, com també transformacions més pròpies de la cuina 
moderna o “de restaurant” (lioneses, xurros, pastissos i altres delicadeses). Al 
forn, però sobretot a la cassola, és un ingredient bàsic pel seu sabor i cremositat, 
per a tot un reguitzell de plats cabdals de la cuina tradicional.

 Finalment, no es pot oblidar mai, que la patata, un cop arrencada de la terra 
segueix sent un vegetal viu. És, per tant, sensible, per més que el seu aspecte no 
ho indiqui, al tractament que li donem. Cal preservar-la de la llum, per evitar que 
verdegi i es grilli. No sotmetre-la mai a freds intensos, ni a humitats exagerades, 
ni tractar-la a patacades. La seva qualitat varia substancialment, quan la tractem 
de manera matussera o quan ho fem amb l’atenció que demanen els petits grans 
fruits de la terra.



ACTES POPULARS
Diumenge, 2 d’octubre de 2016
• De 9 h a 14 h: Mercat de la Patata del Bufet.

• A partir de les 11 h: Passejada amb ponis per a la mainada.

• Mostra Gastronòmica amb plats elaborats amb patata del Bufet.

 Durant tot el matí degustació de patates del Bufet amb la col·laboració de 
l’Associació de Dones d’Orís.

Diumenge, 9 d’octubre de 2016 
• De 9 h a 14 h: Mercat de la Patata del Bufet.

• A 2/4 de 12 del migdia: 18a Trobada de poetes a Orís amb recital de poesia.

• De 9 h a 14 h. Food Truck La Tartana. Promoció del producte local “Territori 
Educador. Ens Mengem Les Valls”. Associació Leader Ripollès Ges Bisaura.

• Mostra Gastronòmica amb plats elaborats amb patata del Bufet.

 Durant tot el matí degustació de patates del Bufet amb la col·laboració de 
l’Associació de Dones d’Orís.

Diumenge, 16 d’octubre de 2016
• De 9 h a 14 h: Mercat de la Patata del Bufet.

• 21è Concurs de Pintura Ràpida d’Orís.
• Trobada Sketchcrawl Vall del Ges-Orís-Bisaura. 
 Esmorzar per a tots els participants.

• A les 11 del matí: Missa.

• Mostra Gastronòmica amb plats elaborats amb patata del Bufet.

 Durant tot el matí degustació de patates del Bufet amb la col·laboració de 
l’Associació de Dones d’Orís.

Diumenge, 23 d’octubre de 2016
• De 9 h a 14 h: Mercat de la Patata del Bufet.

• Gran castanyada: Entre totes les parades farem una gran castanyada per 
acomiadar el 22è Mercat de la Patata del Bufet d’Orís.

Tots els dies: Jornada de portes obertes a l’església i exposició del nou gegantet, l’Hereu. 
Horari: Matins de 11 h a 13 h. 
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Amb la col·laboració de:

Agrària de Torelló

Organitza i patrocina:

Associació de Productors de
la Patata del Bufet d'Orís

Ajuntament d'Orís
www.oris.cat


