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TRES CENTENARS DE PERSONES PARTICIPEN EN L'ÚLTIMA
PARADA DELS "CAMINS D'OR LÍQUID AL SEGRIÀ SEC" A
LLARDECANS

17/12/2017
L'última parada de la 9a edició dels Camins d'or líquid al Segrià Sec ha tingut lloc a la
Cooperativa Verge del Loreto de Llardecans. La jornada s'ha iniciat amb el popular esmorzar
regat amb oli nou i brasa. Tot seguit s'han organitzat visites guiades al molí per veure el procés
d'elaboració de l'oli d'oliva verge extra. A les 11h, la restauradora Montse Freixa ha realitzat
una performance que ha mostrat el procés de creació d'un paisatge d'oli comestible.

CLAUSURA DE LA 9A EDICIÓ DELS "CAMINS D'OR LÍQUID AL
SEGRIÀ SEC", AQUEST DIUMENGE A LLARDECANS

13/12/2017
La Cooperativa del Camp Verge del Loreto de Llardecans, serà l'escenari on es clausurarà la 9a
edició Camins d'or líquid al Segrià Sec. Aquest diumenge 17 de desembre, iniciarem la
jornada amb el popular esmorzar de brasa regat amb oli nou i tot seguit, a les 12h i després de
les visites guiades al molí, tindrà lloc la performance "Creació d'un paisatge de l'oli
comestible". Tres mil persones hauran pres part en aquesta edició dels Camins d'or líquid al
Segrià Sec en aquesta novena edició.

MÉS DE TRES CENTENARS DE PERSONES AL MOLÍ D'ALCANÓ
EN EL MARC DE LA 9A EDICIÓ DELS "CAMINS D'OR LÍQUID AL
SEGRIÀ SEC"

10/12/2017
Més de tres centenars de persones han participat en la penúltima parada de la 9a edició
dels Camins d'or líquid al Segrià Sec. La jornada ha quedat inaugurada amb el ja tradicional
esmorzar de brasa a les instal·lacions del Molí d'Alcanó. Els visitants han tingut l'oportunitat de
prendre part en les dues visites guiades que s'han realitzat al molí on s'ha pogut conèixer de
primera mà el recorregut que fan les olives fins arribar a esdevenir oli d'oliva verge extra.

AQUEST DIUMENGE, ELS "CAMINS D'OR LÍQUID AL SEGRIÀ
SEC" FAN PARADA A ALCANÓ
05/12/2017
Alcanó acollirà la cinquena parada de la 9a edició dels Camins d'or líquid al Segrià Sec,
aquest diumenge 10 de desembre. El lloc de trobada serà el Molí d'oli d'Alcanó on es degustarà
l'oli nou acompanyat de brasa. El Molí ha organitzat visites guiades per conèixer el procés de
producció de l'oli d'oliva verge extra i tot seguit una visita a un camp d'oliveres per recollir de
forma tradicional i mecànica les olives.

TRES CENTENARS DE PERSONES PARTICIPEN EN ELS "CAMINS
D'OR LÍQUID AL SEGRIÀ SEC" A TORREBESSES

03/12/2017
Torrebesses ha tornat a acollir els Camins d'or líquid al Segrià Sec. El patrimoni local ha
tornat a obrir portes deixant embadalits els viatgers que ens han acompanyat a la cita. El Molí
del Bep de Canut s'ha convertit en el buc insígnia d'una localitat curulla d'història i
d'arquitectura singular. Tres centenars de persones han participat en la trobada,
protagonitzada, un any més, pel concurs d'allioli que ha premiat la proposta de la Presentación

Jiménez.
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