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VIATGE A EXPLOTACIONS TOFONERES  
TEROL 

9 a 11 de Febrer de 2018 
 

PROGRAMA 
 
Divendres 9 de Febrer 
 
- 15.00 h Trobada a la benzinera Repsol de Tàrrega (A-2, Km. 507,39, 25300 

Tàrrega). Coordenades UTM 41.662274, 1.136548 
- 15.15 h Sortida en direcció Lleida 
- 16.00 Parada a la rotonda del Parador 24 h Torrefarrera. Coordenades UTM 

41.664097, 0.607177. Viatge cap a Sarrión-Teruel 
- 20:00 h Allotjament al Hotel Mora - Mora de Rubielos  
- 21:30 h Sopar (Menú trufat) al Restaurant Melanosporum de La Trufa 

Negra - Mora de Rubielos (http://latrufanegra.com/es/restauracion) 
 

Dissabte 10 de Febrer 
 
- 8:30-10:30 h Visita de l’explotació tofonera de Julio Perales. Situada a 

Mora de Rubielos, l’explotació té 35 hectàrees i es va començar a plantar 
l’any 2001. El CITA hi està realitzant estudis d’aportacions de turba i 
espores i per la lluita contra l’escarabat de la tòfona. El Julio és el 
President de l’Associació de Productors de tòfona de Terol i de la Federació 
Espanyola de Productors. 

- 11:00 - 13:00 h Visita de l’explotació tofonera de La Masía del Olmo. 
Situada a Manzanera, disposa de 50 hectàrees de plantació per al cultiu de 
la tòfona. La Masía del Olmo disposa d’una empresa de maquinaria 
(Emipesa), amb un departament dedicat exclusivament al suport als 
productors realitzant treballs de maquinària arreu, Trusens (per a la venda 
d’alimentació i cosmètica amb tòfona) i del Complex La Trufa Negra 
(apartaments i hotel amb experiències trufituristes 
(http://latrufanegra.com/es/masia/la-masia). 

- 13:30-14:30 h Visita de l’empresa Hydromatic. És una empresa 
especialitzada en la gestió del reg per microaspersió situada a Sarrión i amb 
una llarga experiència en la implantació de sistemes de reg per al cultiu de 
tòfona (http://hydromatic.es). 

- 15.00 h Dinar (Menú trufat) al restaurant Los Leones - Rubielos de Mora 
(http://losleones.info/restaurante/). 
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- 19:00 h Visita del mercat de la tòfona de la Estación de Mora. El mercat de 
Terol és a dia d’avui el més important del món degut a la quantitat i qualitat 
del producte que es produeix a la zona. 

- Visita lliure a Mora de Rubielos. 
- Sopar lliure i allotjament al Hotel Mora - Mora de Rubielos. 
 
Diumenge 11 de Febrer 
 
- 9:00 h Visita d’una explotació tofonera de la mà d’en Joan Maria Estrada 

de l’empresa INOTRUF S.L. El Joan va començar a treballar en el món del 
cultiu de tòfones l’any 1985 en reconegudes empreses italianes i franceses. 
Especialista en edafologia de sòls tofoners, va ser un dels pioners que va 
promoure el cultiu de tòfona a Espanya. El ampli domini del sector el va 
impulsar junt amb el seu soci Manuel Doñate a crear INOTRUF. 

- 11:00 h Visita del viver INOTRUF S.L. Inotruf és una empresa dedicada a la 
producció de planta micorizada amb tòfona negra (T. melanosporum) i 
tòfona d’estiu (T. aestivum i T. uncinatum). Disposa de les més modernes 
instal·lacions per a la producció de planta micorizada i té personal tècnic 
amb una amplia experiència. 

- 12.30 h Sortida cap a Catalunya 
- Dinar en ruta 
- Final de Viatge (parades a Lleida i Tàrrega) 
 
INFORMACIÓ DEL VIATGE: 
 
1.-PREU: 
 
- Allotjament en habitació doble: 290 Euros / persona 
- Allotjament en habitació individual: 320 Euros / persona 
- Aquest és el preu per als socis de l’associació i els seus acompanyants. El 

preu per les persones no sòcies s’incrementarà en 40 Euros. 
 
El preu inclou: 
 
- Autocar 
- Allotjament de les 2 nits en hotel de 3 estrelles  
- Taxa turística hotels 
- Els àpats dels 3 dies excepte el sopar del dia 10 de febrer. El primer àpat 

inclòs és el sopar del dia 9 i l´últim el dinar del 11 de febrer. 
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- Si algú està interessat en subscriure una assegurança de cancel·lació, té un 
cost de 10 Euros. 

 
2.-PLACES LIMITADES (30). Es cobriran per rigorós ordre de inscripció. Es 
considerarà que una persona està inscrita quan completi tot el procés descrit 
en l’apartat 4 (molt important). 
 
3.-DOCUMENTACIÓ NECESSARIA PER EL VIATGE: 
 
IMPRESCINDIBLE: Document Nacional de Identitat (DNI) 
 
4.-PROCEDIMENT D’INSCRIPCIÓ: 
 
Primer.-Emplenar la butlleta d’inscripció i enviar-la per correu electrònic a : 
administracio@productorstofona.cat 
 
Per qualsevol dubte o aclariment podeu trucar als telèfons: 
629037405 / 658837881 
 
Segon.-Un cop rebuda la butlleta, ens posarem en contacte amb vosaltres per 
correu electrònic per confirmar-vos la inscripció provisional i donar-vos el 
número de compte de l’Associació per tal de que pugueu efectuar el pagament. 
 
Tercer.-Un cop rebut l’ingrés us confirmarem la vostra inscripció definitiva. 
 
LA DATA LÍMIT DE INSCRIPCIÓ I PAGAMENT SERÀ EL MOMENT EN QUE 
S’EMPLENIN TOTES LES PLACES O EL 2 DE FEBRER DE 2018 COM A 
MOLT TARD  
 
En cas de inscripció i no assistència al viatge, l’Associació únicament retornarà 
aquella part del preu que no hagi tingut que pagar a l’Agència de viatges o a la 
resta de proveïdors. 
 
5.-INFORMACIÓ I INSCRIPCIONS 
 
Correu electrònic: administracio@productorstofona.cat 
 
Telèfon: 629037405 / 658837881 
 


