
 

El Voltreguí és un producte que combina la recuperació de la tradició gastronòmica de la 

comarca amb la responsabilitat social i de l’entorn.   

Es presenta el Cóc Voltreguí, la millor manera de compartir el 

postre solidari d’Osona 

Ja fa un any que el Taller Gastronòmic del Pa BonBlat i l’Associació Sociocultural del 

Voltreganès “Què s’hi pot fer” van recuperar una antiga recepta romana per crear el Voltreguí. 

Aquesta pasta, apart de ser una fita importantíssima en la recuperació de la cultura 

gastronòmica de la comarca d’Osona, tenia una finalitat social: bona part 

dels seus beneficis es destinarien a l’Associació Sociocultural del Voltreganès, 

una entitat sense ànim de lucre que vetlla per conserva el patrimoni històric 

de la zona. Una altra mostra clara del compromís del grup d’empreses que  

lidera Francesc Altarriba amb l’entorn, que li ha permès guanyar el segell de 

Responsabilitat Social Corporativa.  

Per celebrar el primer aniversari, BonBlat i l‘Associació “Què s’hi Pot Fer” han tret una nova 

versió del postre: el Cóc Voltreguí, pensat especialment per poder-lo compartir amb la família i 

els amics. Cóc és com s’anomena tradicionalment al sud de Catalunya les coques o brioixos de 

mida petita. El nou format es vendrà paral·lelament al pastisset tradicional i ja es pot trobar a 

pastisseries i fleques. 

 

Fet amb ametlles, ous i farina aquesta suau pasta deu el seu nom als “Vertragus”, els gossos 

llebrers criats pels romans per vigilar la comarca d’Osona. Uns animals ràpids i ferotges, però 

fidels i intel·ligents, que van ser tant populars a la zona que aquesta es va començar a 

denominar “terra de vertragus”, d’aquí prové el nom del “Voltreganès”.   

Es podrà provar el nou postre el proper diumenge, 8 de setembre, a La Gleva. En el que serà 

l’acte final de la festa major del municipi, es farà un tast entre tots els assistents del concert 

d’havaneres que se celebrarà a quarts de 12 de la nit a la Pèrgola.  

Per més informació visita la web www.francescaltarriba.com o truca al telèfon 93 850 67 02 


