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Un aparador per projectar la 
qualitat de l’oli i el producte de 
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La presidenta del Parlament de 
Catalunya, Carme Forcadell, 
donarà avui el tret de sortida 
oficial a la 54 Fira de l’Oli de 
Qualitat Verge Extra i les Garri-
gues, amb bones perspectives i 
notables canvis. “Enguany es 
volen atraure el petit productor 
de proximitat.  Per això s’han 
condicionat uns estands més 
petits, per tal donar entrada a 
aquest petits productors que 
comercialitzen mel, melmelades 
o ratafies”, apunta el gerent del 
patronat, Jordi Ribalta. De l’al-
tra banda, obre portes un nou 
espai de tast d’olis, alhora que 
amplien la zona d’Oli Bar,  
oferint al públic uns 19 olis per 

La fira aposta pel petit 
productor i del territori
obre un nou espai de tast d’olis, renoVa l’oli bar i estrena concursos

La presidenta del Parlament, Carme Forcadell,  la inaugurarà avui. 

segre

Fira d’Oli i les GarriguesNovetats

Una Fira per posar en valor l’oli i els aliments de qualitat i proximitat

La popular setmana dels bar-
buts, amb Sant Antoni i Sant 
Pau, entre altres, marca l’arri-
bada de la Fira de l’Oli Qualitat 
Verge Extra i les Garrigues, 
que aquest any celebra la 54a 
edició, dedicada a destacar la 
contribució decisiva que fan 
les cooperatives i els petits pro-
ductors d’oli i aliments de qua-
litat, de proximitat, a la verte-
bració del nostre territori i a 
l’impuls global de l’economia 
del país.

Per a ells, i per ajudar a visu-
alitzar tots els atractius gastro-
nòmics, patrimonials, culturals 

i socials que tenim a les Borges 
i a les Garrigues, intentem fer 
cada any una millor Fira, més 
útil i amb una projecció més 
gran al servei de la nostra gent 
i del nostre teixit productiu. 
Així, gràcies a l’esforç i el com-
promís de l’equip organitzador 
i del personal de l’Ajuntament 
de les Borges Blanques, aquest 
any hem rebut el premi a la In-
novació de les Fires de Cata-
lunya, i hem estat escollits per 
acollir el Congrés de Fires de 
Catalunya 2017. 

Igualment, el nostre certa-
men ve de lluny i és hereu de 
la contribució que el conjunt de 
la comarca i dels responsables 
institucionals que hi ha hagut 
al capdavant des dels seus ini-
cis hi han dedicat. Per això, 
enguany i conscients de la re-
alitat que viu el país, també 

hem apostat fort per projectar 
la Fira al costat de persones 
que s’han mostrat fermes en 
la defensa dels valors de de-
mocràcia i de respecte a la 
voluntat de les persones, com 
l’expresident Artur Mas, qui 
va encapçalar la presentació 
nacional que vam fer al Recinte 
Modernista de l’Escola Indus-
trial de Barcelona; o la presi-
denta del Parlament de Cata-
lunya, Carme Forcadell, per 
inaugurar aquesta 54a edició.
A més a més, enguany mante-
nim l’aposta per les innovaci-
ons i per això hem organitzat 
la 2a Missió de Promoció Inter-
nacional de les Garrigues, amb 
periodistes i bloguers especia-
litzats en gastronomia i turis-
me vinguts d’arreu d’Europa, 
que ens permetran explicar al 
món totes les coses meravello-

ses que aquí tenim per oferir-
los. De la mateixa manera, ens 
agermanem amb el Moviment 
Slow Food Internacional, lliu-
rem el premi Cultura de l’Oli 
2017 a la ninotaire Pilarín 
Bayés, per la seva contribució 
a la difusió dels beneficis de 
l’oli d’oliva, especialment entre 
els infants; o realitzem impor-
tants programes de televisió i 
ràdio nacionals i territorials, 
en directe des del certamen.

Així, entre la seixantena 
d’actes firals previstos amb els 
tasts, demostracions, presen-
tacions de novetats, jornades 
tècniques, la Cursa i el Concert 
de l’Oli, la tradicional desfilada 
dels Tres Tombs, entre altres 
activitats destacades, també 
gaudirem d’un augment dels 
showcooking amb destacats 
cuiners d’arreu i de casa nostra 

com, entre altres, el d’en Xa-
vier Benet, el reconegut cuiner 
que ha situat el restaurant de 
l’Hostal Benet a la Guia Bib 
Gourmand Michellin, i que 
aquest any ens farà l’honor de 
clausurar la Fira.

Finalment, només em resta 
agrair el compromís de les en-
titats de les Borges i les Garri-
gues, els molins i les coopera-
tives d’oli, la resta d’expositors 
i participants, i a tots els que, 
d’una manera o altra, contri-
buïu a fer-la possible. Que va-
gi de gust i que tingueu una 
molt bona 54a Fira de l’Oli i 
les Garrigues!

Enric Mir i Pifarré
president del patronat Fira de les 
garrigues i alcalde de les borges 

blanques

tal que votin el favorit.  A més, 
“hem introduït més experiènci-
es de showcooking, amb cuiners 
de dins i fora de la comarca”.  I 
un altre clàssic firal, el tast 
d’olis, es reformula. “Anirà a 
càrrec d’alumnes del cicle del 
Josep Vallverdú, lligat a unes 
noves rutes turístiques  guiades  
per descobrir el patrimoni”,  as-
senyala. En el concurs infantil, 
“introduïm la possibilitat de fer 
poemes dedicats a l’oli”.

El concurs estrella, el de mi-
llors olis, reforça els controls, 
comptant amb la col·laboració 
de Tecnologia dels Aliments de 
la UdL. També se suma a la cau-
sa  el moviment Slow Food In-

ternational, tot agermanant-se 
amb el certamen. “ Volem aso-
ciar a una alimentació saludable 
el nostre bon oli”, indica el ge-
rent, tot apuntant que  “encara 
no s’ha explotat prou el tema de 
l’oli saludable”. Davant la di-
versitat de varietats, hi ha un 
desconeixement sobre la quali-
tat que cal corregir, considera. 
“El públic hauria de saber que 
la qualitat té un cost”, comenta. 

No acaba aquí el capítol de 
novetats. “Per primer cop, hem 
creat marxandatge, amb articles 
de record’. I doten a cada pave-
lló un servei de wi-fi gratuït. A 
l’ampliar el recinte,  “recupe-
rem el Terrall com a espai d’ex-
posició”. Tot plegat defineix una 
fira que aspira a revalidar els 
70.000 visitants i els 63.000 li-
tres venuts el 2016.  Tot i els 
estralls de la sequera, “Hi haurà 
producte suficient”, assegura.

introdueixen visites 
guiades, articles de 

record i wi-fi gratuït
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L’oli verge extra és un pes 
pesant d’una gastronomia que 
guanya punts a la fira. Tal com 
explica el gerent, Jordi Ribalta, 
“Hem introduit més experièn-
cies de showcooking, amb 
cuiners de dins i fora de la co-
marca. Instal·lem unes càmeres 
que enfocaran el plat  des de 
dalt i ho projectaran per panta-
lles gegants”.  D’aquesta mane-
ra, els visitants podran veure en 
acció reputats xefs com Eduard 
Ivars, del restaurant Cherí; En-
ric Millà, del Dien de Vallfogo-
na; La Cuina de l’Araceli d’Ar-
beca, Albert Gastó o Xavier 
Benet, de l’hostal Benet de les 
Borges, recomanat a la Guia 
Michelin com a restaurant Big 
Gourmand de Catalunya 2016. 
I donar el seu vistiplau als que 
es forgen a l’escola d’Hoteleria 
i Turisme de Lleida.

D’altra banda, diverses de-
gustacions els permetran apre-
ciar les qualitats del bo i millor. 
Hi ha programats tastos d’olis  o 
vins, algun maridat amb carn 

d’oví, caves, cafès, orujos i li-
cor de cafè combinats amb ore-
lletes, pa de ronyó i olis, plats 
elaborats amb carn de corder  
o cabrit, productes ecològics  o 
lactis, elaborats al territori.  No 
hi mancaran les presentacions 
de macedònies i decoracions 
amb fruites o de varietats de 
timó, així com tallers on en-
senyaran a elaborar coca d’oli 
amb ametlles de les Garrigues 
o preparar olives, seguint les 
receptes de les padrines. 

La qualitat 
s’expressa 
als fogons
augmenten els ‘showcooking’ i es 
retransmeten en Viu per pantalla

fira oli

a més de les 
demostracions dels 

xefs, programen 
tastos d’olis, vins, 
caves, licors, cafè, 

pa, productes 
ecològics i lactis

Promoció internacional. la iniciativa engegada l’any passat (imatge) es consolida i atrau enguany 8 pres-
criptors provinents d’arreu del país Basc, palma o Brussel·les. els periodistes, ‘bloguers’, xefs i experts en turisme i 
gastronomia visitaran cellers de vi i molins d’oli, llocs d’interès culturals i faran acte de presència a la fira.

■ El certamen reunirà en-
guany 160 expositors, dels 
quals una trentena es vincu-
len a l’oli. A més, hi haurà una 
quarentena de firmes i enti-
tats ubicades al pavelló co-
mercial, uns 14 a la carpa de 
productes de proximitat, 5 a 
l’exterior del recinte, compar-
tint espai amb una seixantena 

de botigues artesanals i d’ali-
mentació ràpida. Es distribui-
xen en més de 6.200 metres 
quadrats ocupats al 100%, la 
qual cosa s’ha traduït en can-
vis al recinte. 

Enguany s’amplia cap al 
parc del Terrall,  acollint ma-
quinària  i automoció. D’altra 
banda, s’ha reubicat l’enve-

lat al carrer Indústria, men-
tre que al pavelló de l’oli s’ha 
ampliat l’espai Oli Bar i s’ha 
adequat una àrea de tast. A 
més, es limita a un màxim de 
tres els expositors d’un ma-
teix sector agroalimentari, 
tret de l’oli. El recinte firal 
obre portes de les deu a les 
vuit ininterrompudament.

160 expositors i ampliació del recinte cap al Terrall

Fira de l’Oli i les Garrigueseixos
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Fira de l’Oli i les GarriguesPrograma

Buhos, Brams i 
DJ omplen el 
concert de l’oli
■ El millor oli del món es 
viu en clau musical. Buhos, 
Brams i DJ OGT descarre-
garan el millor directe dis-
sabte nit a l’envelat a de la 
plaça Europa. Els de Calafe-
ll desgranaran els temes del 
seu darrer disc Lluna plena, 
ple d’un rock ballable. Con-
viuran a l’escenari amb el 
rock reivindicatiu de Brams, 
interpretant temes dels seus 
darrers treballs Oferta de 
diàleg (2010) i Anem tan-
cant les portes a la por 
(2014). I, com a tercer en 
discòrdia, el DJ OGT. L’en-
trada anticipada costa 5 eu-
ros amb consumició, 7 euros 
si s’adquereix a taquilla.

Pilarín Bayés 
rebrà el guardó 
Cultura de l’Oli
■ No només el producte ex-
cel·lent mereix reconeixe-
ment. També les persones, 
de la mà del distintiu Cultu-
ra de l’Oli. 

Enguany, recaurà en la 
dibuixant i ninotaire Pila-
rín Bayés, tot un referent en 
el món de la il·lustració per 
a infants. Bayés recollirà el 
guardó avui, coincidint amb 
la inauguració del certamen 
oliaire.

Buhos presenta ‘Lluna plena’

Agenda a tot ritme
La jornada tècnica donarà eL tret de sortida

diVendres 20
09.00-13.30jornada tècnica de l’oli-
vera. a l’espai agroborges, sala d’ac-
tes Maria Lois.
10.00 obertura del recinte firal amb 
la presència de la dibuixant Pilarín 
Bayès.
10.30 recepció d’autoritats amb un 
còctel de benvinguda a càrrec de l’es-
cola  d’Hoteleria de Lleida. a l’espai de 
l’escola d’Hoteleria al pavelló de l’oli.
10.30-12.00 espectacle infantil a 
càrrec de la cremallera teatre i l’obra 
Al descobert. a l’envelat de la plaça 
europa.
11.00 inauguració de la 54a Fira de 
l’oli a càrrec de carme Forcadell. a 
l’espai gastronòmic del pavelló de l’oli.
11.00-14.00 tast guiat d’olis a càrrec 
dels alumnes del cicle d’olis i vins de 
l’ins josep Vallverdú de les Borges 
Blanques. a l’espai aliments del terri-
tori i tu, al pavelló comercial.
13.30 cantada de l’oliver de les Gar-
rigues a càrrec de l’orfeó terrall. al 
pavelló de l’oli.
14.00 dinar popular. Paella de peix 
amb oli i safrà de les Garrigues. a l’es-
pai envelat de la plaça europa.
16.00-16.45. Presentació de l’expo-
sició La veu de la terra, amb la inter-
venció dels escriptors de la comarca. 
a l’espai de tast del pavelló de l’oli.
16.45-18.00 tertúlia literària amb 
els escriptors de La Veu de la terra. a 
l’espai gastronòmic del pavelló de l’oli.
17.30-20.00 taller de coca d’oli d’oli-
va verge extra amb ametlles de les 
Garrigues, a càrrec de Petit Xef. a l’es-
pai aliments del territori i tu.

18.00-19.00 demostració gastrono-
mica de l’escola d’hoteleria. a l’espai 
gastronòmic.
19.00-20.00 Proclamació dels gua-
nyadors del concurs d’oli de la fira. a 
l’espai Gastronòmic.

dissaBte 21
09.00 esmorzar popular. Preu: 2 eu-
ros. a la placeta del terrall.
12.00 Via lliure de rac1, conduït per 
Xavier Bundó. a l’espai plató del pa-
velló de l’oli.
11.00-12.00 taller de tast d’oli infan-
til a càrrec del centre de la cultura de 
l’oli de catalunya. a l’espai aiments 
del territori  i tu.
11.00-12.00 campanya barris antics, 
molt per descobrir, molt per oferir, 
acte per als guanyadors del premi. a 
l’espai Gastronòmic.
11.00-12.00 taller de mandales per 
a totes les edats, a càrrec de l ‘àurea 
Vives. a l’espai Macià.
12.00 agermanament de la do pe-
nedès amb la doP les Garrigues. a 
l’estand de la doP del pavelló de l’oli.
12.00-13.00 demostració gastronò-
mica. Showcooking a càrrec d’eduard 
ivars, xef del restaurant cherí a Barce-
lona. a l’espai Gastronòmic.
12.00-13.00 tast guiat de vins a càr-
rec del celler Vinya els Vilars d’arbeca i 
maridatge amb la carn d’oví, cuinada 
per La cuina d’araceli d’arbeca. a l’es-
pai aliments del territori.
12.30-13.30 Ballada de sardanes. al 
carrer de l’ensenyança davant de la 
placeta del terrall.
13.00-14.00 demostació a càrrec de 
l’escola d’Hoteleria, Vermut de fira. a 
l’espai gastronomic.
13.00-14.00 Presentació de macedò-
nies i decoracions amb fruites a càrrec 
de l’escultora romi Pijuan. a l’espai 
aliments del territori.
14.00 Festa gastronòmica amb cas-
sola de tros. Preu: 5 euros. a l’espai 
envelat.
16.00-17.00 campanya barris antics, 
molt per descobrir, molt per oferir. 
acte per als guanyadors del premi. a 
l’espai gastronòmic.
16.00-18.00 Programa en directe des 

de la Fira 1 món.cat de la Xarxa de te-
levisions Locals de catalunya. a l’espai 
plató del pavelló de l’oli.
17.00 demostració gastronòmica 
showcooking a càrrec de l’escola d’ho-
teleria de Lleida. a l’espai de l’escola.
17.00-18.00 demostració gastro-
nòmica showcooking a càrrec d’en-
ric Millà, xef del restaurant el dien 
de Vallfogona de Balaguer. a l’espai 
gastronòmic.
17.00-18.00 tast guiat de vins, a càr-
rec de Mas Blanch i jové. a l’espai ali-
ments del territori.
18.00-19.00 Presentació i avaluació 
del projecte. explicació de tres vari-
etats de timó i tast de timó blanc, a 
càrrec del parc de les olors de les Bas-
selles, a l’albi. a l’espai aliments del 
territori.
18.00-19.00 agermanament de la Fi-
ra de l’oli amb el moviment Slow Food 
International. a l’espai Gastronòmic.
19.00-20.00 tast guiat de vins a càr-
rec del celler de Matallonga de Fulle-
da i de Montse Freixa del restaurant 
del castell de la Floresta. a l’espai ali-
ments del territori.
19.00-20.00  Showcooking, a càrrec 
del Xef aitor Bastierra del moviment
Slow Food. a l’espai Gastronòmic – Pa-
velló de l’oli
21.00 acte d’entrega dels premis dels 
diversos concursos. al finalitzar se ser-
virà un aperitiu als assistents.
24.00 Quart concert de l’oli amb els 
grups Buhos, Brams i dj oGt. entrada 
anticipada, 5 euros amb consumició; 
7 euros a taquilla. a l’envelat exterior 
de la plaça europa.

diuMenGe 22
09.00 esmorzar popular. Preu: 2 eu-
ros. al costat de la biblioteca Marquès 
d’olivart.
10.00 XiV cursa de l’oli. davant de la 
placeta del terrall.
10.00-10.30 degustació de cafè de la 
fira. a l’espai Gastornòmic.
11.00-12.00 taller d’olives seguint 
la tradició de les padrines a càrrec de 
Miquel Pallarès. a l’espai Gastronòmic.
11.00-12.00 degustació de pa de 
ronyó, amb els olis guanyadors a la 

fira, a càrrec de Forn Llaràs. a l’espai 
aliments del territori.
12.00-14.00 demostració gastro-
nòmica Showcooking a càrrec de La 
cuina de l’araceli d’arbeca. degusta-
ció de plats preparats amb carn de 
corder i de cabrit de l’ads Garrigues 
Pla d’urgell, d’oví i cabrum. a l’espai 
gastronòmic.
11.45 Benedicció dels panets de sant 
antoni i els animals de companyia. 
davant de la rotonda de la biblioteca 
comarcal.
12.00 inici dels tres tombs i benedic-
ció dels animals. davant de la rotonda 
de la biblioteca comarcal.
12.00-13.00 tast guiat de vins i caves, 
a càrrec de Maset del Lleó. a l’espai 
aliments del territori.
13.00-14.00 elaboració de la iGP Ve-
della dels Pirineus catalans, a càrrec 
de Masifreu i el cuiner albert Gastó. a 
l’espai aiments del territori.
17.00-18.00 tast i degustació d’orujo, 
licor de cafè Gabarró & Freixa de Fu-
lleda, amb orelletes de la rosada. a 
l’espai aliments del territori.

17.30-18.00 demostració gastronò-
mica. Showcooking amb el xef Xavier 
Benet, de l’Hostal Benet de les Borges. 
a l’espai Gastronòmic.
17.00-19.00 demostració gastronò-
mica showcooking de l’escola d’hote-
leria de Lleida. a l’espai de l’escola.
18.00-19.00 Presentació i tast de 
productes de la lleteria Les obagues 
talma de juneda. a l’espai aliments 
del territori.
18.00-19.00 tast guiat de vins de 
Mas Fogonussa, a càrrec de Molí 
duran - celler Petit duran. a l’espai 
gastronòmic.
19.00-20.00 Presentació i tast de 
productes ecològics de l’Hort de ca 
la cistellera de juneda. a l’espai ali-
ments del territori.
20.00 tancament del recinte firal a 
càrrec del xef Xavier Benet. a l’espai 
gastronòmic.

La cursa pedestre, diumenge.

HI haurà diverses degustacions.
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Promoure un producte de qua-
litat i proximitat com l’oli és 
l’essència de la fira. Una filoso-
fia que comparteix amb el mo-
viment internacional Slow Fo-
od, que aspira a lligar el plaer 
d’una bona taula cap a les co-
munitats locals i el medi ambi-
ent. 

Per això, l’edició del 2017 
promou l’agermanament entre 
totes dos entitats, en un acte que 
se celebrarà dissabte a les set a 
l’espai gastronòmic, apadrinat 
per la bloguera gastronòmica 
Dolors Mateu. Una iniciativa 
que “ens ajudarà a projectar 
la qualitat del nostre oli i de 
la resta de la producció agro-
alimentària garriguenca arreu 
del món”, va assenyalar el pre-
sident del Patronat de la Fira, 

Enric Mir. Fundat el 1989 per 
tal de contrarrestar l’auge del 
fast food i impedir la pèrdua 
de tradicions gastronòmiques 
locals, Slow Food està implan-
tat en 160 països i compta amb 
100.000 socis. L’entitat se cen-
tra a promoure la biodiversitat 
alimentària,  desenvolupant 
iniciatives com els mercats de 
la terra o arques del gust. No 
és pas l’únic agermanament que 
formalitzarà la fira. Prèviament, 
a les dotze, l’oli de la DOP les 
Garrigues estretarà vincles amb 
un altre producte de qualitat 
contrastada, els vins de la DO 
Penedès. La denominació va co-
mercialitzar més de 16,7 milions 
d’ampolles a la campanya 2015, 
un 30,64% destinats al mercat 
internacional, segons l’Incavi.

Pel menjar bo, net i just
La fira s’agermana amb eL moViment ‘sLow food’  per taL de difondre 
L’exceL·Lència deLs productes agroaLimentaris de Les garrigues

L’espai gastronòmic del pavelló de l’oli acollirà l’acte dissabte a la tarda.

segre

pel que fa a la 
denominació 

garrigues 
estretarà 

vincles amb 
els vins de la 
do penedès 

el 2016, l’oli s’agermanava amb cava i pa.

segre

Fira de l’Oli i les GarriguesActivitats

Per TV o ràdio
● L'esdeveniment firal 
arribarà a tot catalunya a 
través de la petita pantalla. el 
programa 1 món.cat emetrà 
en directe dissabte, de 
quatre a sis, des del plató 
instal·lat al pavelló de l'oli.

● produït per la xarxa de 
televisions Locals, el 
magazín  aspira a donar a 
conèixer al diversitat cultural 
del país a través de la veu 
dels seus protagonistes. 
cada cap de setmana pren 
com a fil conductor un poble, 
comarca o esdeveniment 
singular i en divulga el 
patrimoni, gastronomia i 
cultura.  s’emet  cada 
dissabte i diumenge de 
quatre a sis al 159 de 
movistar+ i a les diferents 
televisions locals, com Lleida 
tV.

● al matí, el plató es 
transformarà en una 
emissora radiofònica. fins a 
les 12 s’emetrà en directe el 
programa Via lliure, de rac1, 
conduït per xavier bundó.

●  des de les set fins a les 
dos, cada dissabte i 
diumenge es dóna cobertura 
a  una fórmula que inclou 
informació, opinió, 
personatges interessants, 
música, cinema, sèries, 
educació, cuina i humor.

● a més de les emissions per 
ràdio o  televisió, l’activitat de 
la fira es podrà resseguir 
puntualment a través de les 
xarxes socials, com el  
facebook, twitter  o 
instagram de la fira i 
l’ajuntament, ràdio les 
borges i altres mitjans de 
comunicació oficial, com a 
Lleida tV.
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Fira de l’Oli i les GarriguesJornada tècnica

Els avenços en el sector, a debat
experts aborden el control biològic, la fiscalitat o una ‘app’ per gestionar el reg
El certamen no renuncia al ca-
ràcter professional, tot abor-
dant els avenços en el sector 
oleícola. Sobre ells pivota la 
jornada tècnica de l’olivera, 
que dóna avui el tret de sortida 
a la fira.

L’espai Agroborges, emplaçat 
a la Casa de Cultura, serà la seu 
de la sessió, que arrancarà a les 
nou amb la presentació de l’al-
calde, Enric Mir, i el director 
dels ST del Darp, Ferran de No-
guera. Els parlaments donaran 
pas a la ponència de José An-
tonio Amérigo, que dissertarà 
sobre la molècula Oleocanthal. 
Cedirà el testimoni al professor 
de la Universitat de Còrdova, 
Enrique Quesada, tot plantejant 
com funciona el control biològic 
de la mosca de l’olivera.

Després d’una pausa, la jor-
nada es reprendrà amb l’expo-
sició de l’asessora d’Asaja Llei-
da, Lluïsa Peña, qui informarà 
sobre les novetats en fiscalitat 
agrària i seguretat social. 

Posteriorment, Jordi Vidal, 
del Jarc, abordarà els repercu-
sions del tractat transatlàntic de 
comerç i inversions en el sector 
oleícola, mentre que el tècnic 
Josep M. Torres parlarà sobre 
aplicacions per als mòbils per tal 
de fer un seguiment simultani 
dels capçals de reg. 

Tancarà aquesta jornada el 
tècnic d’Aigües del Segarra Ga-
rrigues, Xavier Petit, i presen-
tarà la pàgina web del regant 
d’ASG.

acn

La casa de cultura acollirà la sessió, on es presentarà el web del regant del Segarra-garrigues.

demanen 
mecanismes de 

regulació del 
mercat de l’oli

■ El tractat de lliure comerç 
entre els EUA i la Unió Euro-
pea tindrà un fort impacte en 
el sector agroalimentari. Pel 
que fa a l’oli, Estats Units és el 
primer  mercat per les expor-
tacions comunitàries a països 
tercers, de tal manera que és 
el tercer consumidor mundial 
amb 339.512 tones el 2015.

D’acord amb el Consell 
Oleícola Internacional, el 
96% de l’oli d’oliva consumit 
als EUA prové de les importa-

cions. Els darrers cinc anys 
Itàlia ha representant el 50% 
de les importacions d’oli se-
guit per Espanya, amb un 
25%.

No obstant, els acords estan 
sotmesos a una forta contro-
vèrsia. Diverses associacions 
alerten que el model produc-
tiu europeu, basat en la soste-
nibilitat, estaria en perill de 
prosperar i els agricultors es 
quedarien en situació d’inde-
fensió.

El tractat TTIP entre els EUA i la UE, en el punt de mira

La campanya a 
Ponent preveia 
producció a la 
baixa en secà

■ A inicis de campanya, a 
Ponent, la Federació de Co-
operatives augurava una 
producció de 7.000 tones, 
un 18% menys que l’ante-
rior. En el cas de la DOP 
Garrigues, preveien una 
producció d’uns tres milions 
de quilos d’oli, entre un 25 i 
un 30% menys, fruit de la 
davallada a les zones de se-
cà. 

Tot i això, es manté la qua-
litat i els preus. Atès que a les 
dos darreres campanyes tot 
el que es produeix es consu-
meix, els preus són els ade-
quats per als productors, ad-
dueix Jarc. Per això, demana 
uns mecanismes de regulació 
del mercat, ja que considera 
que el sector té capacitat per 
abastir a uns preus adequats.

Té impacte en el sector.
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Patrimoni i or líquid es 
fusionen a la ruta cultural
ProPosen recórrer els llocs d’interès de les borges i fer un tast d’oli

En el marc del certamen, les 
Borges proposa agermanar l’oli 
de qualitat amb el patrimoni 
arquitectònic. Totes dos conflu-
eixen en les noves rutes cultu-
rals, que s’engeguen avui.

Es tracta de rutes guiades  i 
circulars que permetran desco-
brir els indrets més emblemà-
tics de la localitat, com l’Ajun-
tament, carrer Nou, la plaça de 
la Capella, església, plaça de 

la Constitució, plaça Ramon 
Arquès, carrer de la Bassa o la 
plaça del Terrall. S’iniciaran al 
pavelló de l’oli i finalitzaran al 
mateix equipament, on els par-
ticipants podran realitzar un 
tast d’olis conduït per un expert. 
S’han programat tres visites per 
jornada, a les onze, a les dotze i 
a la una, amb un cost d’un euro 
que caldrà abonar al punt d’in-
formació a l’inici de la ruta. Atès 

que les places són limitades a 40 
persones, caldrà inscriure’s en el 
dia i hora que es desitgi. 

Barris amb projectes

També tindran ocasió de desco-
brir els encants de les Borges els 
guanyadors  de la campanya 
Comprar al barri té premi, duta 
a terme el juny passat conjunta-
ment per 32  municipis de la 

P.ll

els guanyadors de la campanya ‘Barris antics’ disfrutaran d’una visita guiada pel municipi i degustacions.

xarxa de barris amb projectes.  
Aquests municipis repartien 
1.024 premis, valorats en 
2.532,60 euros entre els clients 
dels comerços adherits a la cam-
panya. 

En el cas dels guanyadors a 
les Borges, el premi és per a 
dos persones i inclou una visita 
guiada pel municipi i el casc an-
tic, així com una visita guiada 
a la fira de l’oli amb còctel de 
benvinguda. Dóna dret també 
a disfrutar de dos degustacions 
de productes de la terra, un di-
nar popular amb plats típics del 
territori cuinats amb oli de les 
Garrigues, una visita guiada  a 
l’Espai Macià i un lot de pro-
ductes locals. Gaudiran de to-
tes aquestes experiències en el 
decurs del dissabte.

La fira puja a les 
xarxes socials 
amb el concurs 
d’ Instagram

■ Les rutes o qualsevol altre 
aspecte relacionat amb la fi-
ra poden difondre’s a les 
xarxes socials. Només cal 
fer una foto amb el mòbil, 
penjar-la a Instagram fins 
diumenge amb l’etiqueta 
#FiraOli2017, #iltridaviat-
ges i ser seguidor del perfil 
@Firaolicat i @iltrida. La 
imatge que recul l i  més 
m’agrades i que hagi inte-
ractuat més amb el compte 
d’Instagram de la fira  s’en-
durà premi. Consistirà en 
una nit d’allotjament i es-
morzar a Cal Pastor, de la 
Pobla de Cérvoles.

donar veu alS eScriptorS
● els escriptors de la comarca 
tenen cita avui a la tarda per tal 
de comentar la seua obra. els 
convocarà una tertúlia literària, 
organitzada pel consell 
comarcal i la biblioteca Marquès 
d’olivart.  

●l'equipament inaugurava el 

passat juny l’exposició La veu de 
la terra,  que mostra la trajectòria 
de setze autors i autores de la 
comarca,  seleccionats per la 
seua qualitat, singularitat de 
l’obra i l’arrelament al territori.  
la mostra, de caràcter itinerant, 
ha recalat en biblioteques com 
la Joan duch de Juneda.

Fira de l’Oli i les Garriguesiniciatives culturals
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Difondre la qualitat de l’or lí-
quid és l’objectiu del concurs 
d’olis, tot un pal de paller de la 
fira. Estrena enguany canvis de 
procediment, tot involucrant 
representants del departament 
de Tecnologia d’Aliments de la 
UdL en la recolllida de mostres.
Ells i membres  de l’equip orga-
nitzador de la fira van visitar el 
mes passat les dotze cooperati-
ves i almàsseres inscrites al con-

curs per tal de prendre tres mos-
tres de 500 mil·lilitres, així com 
per comprovar que els dipòsits 
contenien el mínim de quilos 
indicats per poder participar al 
concurs i precintar els cups. Les 
mostres han estat analitzades 
pel Panell de Tast d’Olis Verges 
d’Oliva de Catalunya a Reus, 
que ha seleccionat els olis fina-
listes en cadascuna de les cate-
gories, una condició que acredi-

Excel·lència 
contrastada
Tecnologia dels alimenTs de la 
udl col·labora al concurs d’oli

Edició 2016.  la consellera d’agricultura, meritxell serret, va presidir la 
proclamació dels millors olis.

segre

ProductE. a la darrera edició es va distingir com a millor disseny el pro-
ducte del molí mas del clos, alhora que es va concedir un accèssit a olis roc.

tarà una etiqueta. D’aquests fi-
nalistes, el panell de tast deter-
minarà avui qui és el guanyador 
en cadascuna de les tres catego-
ria, fruitat verd amarg, fruitat 
verd dolç i fruitat madur.  Re-
bran un diploma acreditatiu del 
premi, així com uns distintius 
per als envasos com a reconei-
xement 

Els tres premiats es procla-
maran avui a les set en un acte 
presidit per la consellera de Go-
vernació, Neus Munté. No obs-
tant, no es lliuraran fins demà 
a la nit, en el marc de l’entrega 
de guardons com a la millor ini-
ciativa empresarial, turística i 
comercial i el millor diseny d’es-
tand i producte.  Serà el moment 

de conèixer qui pren el relleu al 
molí Gabriel Alsina de Castelló 
de Farfanya (millor fruitat verd 
amarg),  Cooperativa del Camp 
d’Arbeca (millor fruitat verd 
dolç) i Cooperativa del Camp i 
Secció de Crèdit de Bellaguar-
da (fruitat madur). També qui 
succeixi Olis Roc i el Parc de les 
Olors,  com a millors estands, i 
molí Mas del Clos, com a mi-
llor disseny de producte. Quant 
als aparadors, el premi va anar 
a mans de Joieria Balcells. La 
Cooperativa Safrà de les Ga-
rrigues, l’Associació Trenca, el 
Centre d’Assessorament Par-
dinyes i Olea Soul Agència de 
Viatges van completar la llista 
de guardonats.

segre

Fira de l’Oli i les Garriguesreconeixements

El públic pot 
votar el millor 
oli i ser premiat 
amb una estada
■ El consumidor pot dictar 
sentència en el certamen. 
No només adquirint oli, sinó 
votant el que més li agradi. 
Com a al·licient, una estada 
per a dos persones amb 
allotjament al Wine Hotel 
del Vilosell, visita i tast de 
vins al celler Tomàs Cusiné. 

Aquest és el premi que re-
brà el guanyador del sorteig 
de l’Oli Bar. Per optar-hi, 
només cal que s’atansi a l’es-
pai ubicat al pavelló de l’oli, 
tasti els olis exposats, em-
pleni una butlleta indicant 
el millor oli al seu parer i la 
dipositi a l’urna emplaçada a 
l’estand.  El diumenge, abans 
de clausurar el certamen, una 
mà inocent agafarà la butlle-
ta de l’urna i determinarà qui 
s’endú el premi. Els organit-
zadors es posaran en contac-
te amb el guanyador a partir 
de dilluns.
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Fira de l’Oli i les GarriguesActivitats esportives i infantils

Oliaires a la carrera
la cursa de l’oli preVeu congregar diumenge uns 700 atletes 
L’oli convida a fer salut rendint 
a tota màquina. És el repte que 
assumiran els participants a la 
cursa de l’oli, que compleix 14 
edicions en plena forma. Orga-
nitzada pel Club Atlètic Borges  
i l’ajuntament, la prova està 
oberta als majors de 14 anys i 
distingeix cinc categories mas-
culines i cinc femenines.

Desafiant les baixes tempera-
tures, els corredors hauran de 
recórrer 10.360 metres, una 
part per circuit urbà i una altra 
per camins del terme. Arranca-
ran des de la placeta del Terrall 

a les deu del matí, tot i que po-
dran recollir  els dorsals obliga-
toris i obsequis des de dos 
quarts de nou.  La cursa finalit-
zarà a dos quarts de dotze, a la 
mateixa placeta. Els corredors 
podran disposar d’un servei de 
dutxes i vestidors al poliespor-
tiu municipal, així com un ser-
vei de guardaroba a la mateixa 
sortida. 

Els organitzadors atorgaran 
un trofeu als tres corredors més 
ràpids de la general, així els tres 
millors de cada categoria, local 
i per equips (on puntuen els tres 

primers classificats de cada 
equip masculí i femení). Per 
postres, els guanyadors masculí 
i femení s’enduran el seu pes en 
oli.

A mitjans de setmana, ja ha-
vien formalitzat la inscripció 
més de 530 corredors, tot i que 
el limit estava fixat en 700. L’or-
ganització també ha fixat una 
inscripció solidària de 20 euros, 
que en aquesta ocasió es desti-
narà a l’organització StarGadt 
Go PedRetina, dedicada a la 
recerca en malalties degenerati-
ves de la retina. 

Nou coNcurS
● diverses propostes aspiren 
a entretenir els més petits i 
alhora instruir-los.

●  restringit als escolars de 
les Borges són el concurs de 
dibuix i el premi literari, que 
s’estrena a la fira. el primer 
diferencia cinc categories, de 
de p3 a 6è de primària, i 
aqtorgarà vals i material de 
dibuix als dos millors de cada 
categoria, així com premis en 
metàl·lic. Quant al literari, 
distingeix entre rodolins i 
poemes. els premis són els 
mateixos que al de dibuix.

● dissabte, d'onze a una, 
podran prendre part en 
diversos tallers  i contes. a la 
tarda, de sis a les vuit, se’ls 
proposarà submergir-se en 
tallers creatius  i contes 
màgics.  la seu serà davant 
de les oficines de la fira. 

● Quant a diumenge, d'onze 
a una descobriran les claus 
del reciclatge. i a la tarda, 
s'acomiadaran de la fira 2017 
disfrutant de contes, titelles i 
diversos tallers. 

● els escolars de les 
garrigues amb vocació 
cuinera aprendran a elaborar 
coca d'oli d'oliva verge extra 
amb ametlles de les 
garrigues en el taller del petit 
Xef.  s'oferirà avui de dos 
quarts de sis a les vuit, a 
l'espai aliments del territori.

segre

els participants hauran de córrer una distància de 10,3 quilòmetres, que transcorren per un circuit urbà i pels camins del terme.

inclouen cinc 
categories 

masculines i 
femenines i els 

guanyadors de la 
prova s’enduran 
el seu pes en oli
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Fira de l’Oli i les GarriguesActes festius

A les Borges, el món 2.0 con-
viu amb la tradició. Submergits 
en la recta final de la fira, la 
localitat festeja Sant Antoni, 
convocant els Tres Tombs. Car-
ros, cavalleries i carrosses bas-
tides per les entitats tornaran a  
desplegar-se pel Terrall diu-
menge al matí, llançant missat-
ges que sovint piquen l’ullet a 
l’actualitat.

La jornada s’iniciarà a tres 
quarts de dotze al davant de la 
rotonda de la biblioteca comar-
cal, on es procedirà a beneir els 
panets de Sant Antoni, així com 
els animals de companyia. Un 
cop finalitzada la cerimònia, 
arrancaran els Tres Tombs i la 
benedicció dels animals en una 
desfilada animada per la banda 
de cornetes i tambors de les 
Borges Blanques. Els partici-

pants circumval·laran el passeig, 
fent Tres Tombs complerts, tal i 
com fixen les bases del concurs. 
Les carrosses podran ser de 
tracció animal, tirades per trac-
tors o bé per camions. Pel que 
fa als carros, podran ser de qual-
sevol època, però amb tracció 
animal.

 Quant als premis, el que im-
porta és participar, tal com afir-
ma la dita. I és que atorgaran 
600 euros a cada carrossa local,  
mentre que les foranes s’endu-
ran 300 euros. Quant als carros 
i cavallers, cadascun rebrà un 
obsequi de productes de la ter-
ra per un valor aproximat de 50 
euros. Amb els Tres Tombs, la 
fira borgenca ret honors als seus 
orígens, ja que s’organitzava el 
17 de gener, coincidint amb la 
festa de Sant Antoni. 

La tradició 
hi desfila 
la benedicció de panets i animals 
preludiarà els tres tombs

Una imatge de l’edició 2016, que va congregar unes vint carrosses.

segre

Mandales, 
objecte d’una 
exposició i taller
■ Una visita per les Borges 
permetrà atansar-se a l’ex-
posició de mandales, de 
l’Àurea Vives, ubicada a l’es-
pai Macià. L’artista desvet-
llarà els secrets de l’elabora-
ció de les peces en un taller 
programat per dissabte a les 
onze al mateix espai.

El domàs del 
CDR ja llueix a 
l’Espai  Macià
■  L’equipament exhibeix 
també una peça de gran va-
lor historic, el domàs  del 
Centre Democràtic Republi-
cà, un cop enllestida la res-
tauració.  Al centre es va 
forjar ideològicament el 
president Francesc Macià.

atorguen 600 
euros a cada 

carrossa local, i 300 
a les foranes

Són obra d’Àurea Vives.


