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ELS "CAMINS D'OR LÍQUID AL SEGRIÀ SEC" FAN PARADA A
ALFÉS AQUEST DIUMENGE
27/11/2016

Alfés acollirà la tercera parada de la 8a edició dels Camins d'or líquid al Segrià Sec, aquest
diumenge 27 de novembre. El lloc de trobada serà la Cooperativa de Sant Salvador d'Alfés on
podrem tastar l'oli nou mentre esmorzem brasa. A Alfés podrem aprendre a fer bones les olives
i tindrem l'oportunitat de poder participar en la competició "Oliva i Pinyol de Ferro".
El projecte

ELS "CAMINS D'OR LÍQUID AL SEGRIÀ SEC", PRESENTS A LA
FIRA DE L'OLI VERD DE MAIALS

19/11/2016 a 20/11/2016

Ambdós dies i coincidint amb la 19a Fira de l’Oli Verd: a les 9.30h esmorzar popular a la
Cooperativa i visita a les seves instal·lacions per veure el procés d’elaboració de l’oli d’oliva
verge extra. La Fira compta amb un fornit programa d’activitats i jornades tècniques que giren
entorn de la cultura de l’oli (més informació al programa de la Fira:
www.maials.cat/fotos/maials//noticies/TRIPTIC_2016.pdf).

El projecte

L’ÀREA DE TURISME DEL CONSELL COMARCAL DEL SEGRIÀ
PRESENTA EL NOU LOGO TURÍSTIC A LES JORNADES DEL CECS

19/11/2016 a 20/11/2016
Aquest dissabte 19 de novembre, tenen lloc a Almenar les IV Jornades El Segrià a Estudi
organitzades i coordinades pel Centre d'Estudis Comarcals del Segrià (CECS). En el si
d'aquesta joranda de treball, l'Àrea de Turisme del Consell Comarcal presenta la comunicació
"El procés de creació de la marca turística: Segrià, Terra de Ponent".

ASPA HA ACOLLIT LA PRIMERA PARADA DELS “CAMINS D’OR
LÍQUID AL SEGRIÀ SEC” 2016

07/11/2016
Al voltant de tres centenars de persones han iniciat la ruta de l’oli del Segrià a la cooperativa
del Camp d’Aspa on, després de tastar l’oli nou acompanyat de brasa, s’ha pogut fer una visita
guiada al molí.

ELS "CAMINS D'OR LÍQUID AL SEGRIÀ SEC" GUARDONEN A
L'ACTRIU AIDA FLIX

07/11/2016
L'acte de presentació de la 8a edició dels Camins d'or líquid al Segrià Sec ha tingut lloc a

l'ermita de Sant Sebastià d'Aspa. L'acte posa en relleu el patrimoni cultural del Segrià, tant per
la ubicació com per les persones participants. Enguany, el Grup Quartana ha ofert un tast de
les seves propostes musicals fruit de la transcripció i interpretació de repertoris tradicionals.
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