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L’oli verge extra
del Segrià és...
El Segrià Sec es caracteritza per una escassa pluviometria que, unida al tipus de sòl existent, dona com a resultat uns olis diferents i plens de personalitat. Les varietats que s’empren són oliva arbequina en un 90%, verdal
en un 5% i un 5% en altres varietats.
Per a l’obtenció d’olis d’alta qualitat, les olives són collides de l’arbre i portades al molí el mateix dia de la
recol·lecció per evitar així la fermentació i l’oxidació del
seus components i assegurar uns olis verge extra de
màxima qualitat.
Els nostres olis tenen, a l’inici de la campanya, el gust del
fruit sa i fresc obtingut de l’oliva verda. El fruit verd ens
proporciona aromes molt intenses d’herba acabada de
tallar i de fulla. Quan s’assaboreix, ens proporciona en
boca uns gustos amargs i picants tolerables semblants
al gust del plàtan verd, de la carxofa, de l’ametlló... Els
olis de la resta de la campanya protagonitzen el canvi
de fruita verda a fruita madura i es caracteritzen per una
olor més apagada i el sabor dolç propi de les aromes de
fruita madura, ametlla,fenol...

Cliqueu aquí
per veure el vídeo

Benvolgudes, benvolguts,
Sens dubte, els temps difícils que
vivim estan carregats de dificultats
i d’incerteses. Tanmateix, darrere
d’aquestes incertes el Consell Comarcal del Segrià ha volgut persistir en la celebració dels Camins d’Or
Líquid del Segrià.
Sempre s’ha dit que el futur no està
escrit, que depèn de nosaltres i de
les decisions que prenem en el present. Hi ha moments complicats
que tenen la virtut de donar perspectiva, i és en aquest sentit que
hem descobert que hi ha coses
que, malgrat els obstacles, no han
canviat i podem dir que han agafat
encara més rellevància, com la feina imprescindible dels nostres pagesos i pageses.
L’amor que tots nosaltres sentim per l’olivera i tota la cultura que
envolta l’oli, juntament amb una lluita aferrissada per la seva producció, han fet que sigui possible mantenir la seva qualitat i el seu
prestigi, que tan merescudament té com a producte únic. Per aquest
motiu, la nostra tasca com a institució ha de ser la d’acompanyament a aquest sector.
És per això que un any més volem fer difusió d’aquest tresor daurat,
segell d’identitat del nostre territori, adaptant-nos a la nova situació
i als nous plantejaments i, encara que de manera virtual, apropar als
segrianencs i les segrianenques i a tothom que vulgui per compartir allò que els uneix mitjançant activitats al llarg dels Camins d’Or
Líquid, un format que s’ha adaptat per complir amb les mesures de
seguretat i prevenció vigents.
Malgrat les condicions excepcionals d’enguany, us esperem als nostres camins!

David Masot Florensa
President

N-230
C-12
N-240

Lleida
Benvolgudes, benvolguts,
S’apropa el mes de novembre i els pobles del Segrià Sec
comencen a fer olor d’oli d’oliva. Malgrat l’excepcionalitat del moment, als camps es cullen les primeres olives
i les cooperatives treballen intensament per portar-nos
a taula l’or líquid, amb una aposta cada vegada més important en la venda online.
Des de les àrees de Promoció Econòmica i Turisme del
Consell Comarcal, juntament amb les cooperatives i els
ajuntaments d’Alcanó, Alfés, Aspa, Llardecans, Maials,
Seròs i Torrebesses, s’ha treballat des de fa setmanes
per tirar endavant la 12a edició dels Camins d’Or Líquid i
fer compatible la promoció d’un dels productes estrella
del territori amb la protecció de la salut de productors,
veïnat i públic.
Us convidem, més que mai, a participar en les activitats programades -aquest any de forma telemàtica-, a
conèixer els pobles del
Segrià Sec i a gaudir del
nostre magnífic oli.

L-702

AP-2

3

Alfés

N-230
C-12

4

C-45

6

1

Aspa

Alcanó

Seròs
5

7
2

Maials

Torrebesses

Llardecans
1. COOPERATIVA DEL
CAMP D’ASPA
Aspa
2. COOPERATIVA DEL CAMP
FOMENT MAILAENC
Maials

Josep Lluís Huguet
Cap de Promoció
Econòmica i Turisme

3. COOPERATIVA DE SANT SALVADOR
D’ALFÉS
Alfés
4. MOLÍ D’ALCANÓ - GRUP FRUITS DE PONENT
Alcanó

Aquest any, l’oli d’oliva verge
extra es pot comprar online!
Consulteu a la pàgina web o
truqueu a cada cooperativa o
molí per poder adquirir el primer
oli de la temporada.

5. COOPERATIVA DEL CAMP DE TORREBESSES
Torrebesses
6. ARESTÉ TEIXIDÓ
Seròs
7. COOPERATIVA VERGE DEL LORETO
Llardecans

Activitats
Aquesta 12a edició, les activitats dels camins es faran
de forma virtual. Cada setmana es promocionarà un
municipi i el seu oli d’oliva verge extra amb concursos
radiofònics i activitats per donar a conèixer la cultura, la
gastronomia i les propietats i els beneficis de l’oli d’oliva,
així com jornades tècniques en què el protagonista serà
l’oli d’oliva verge extra del Segrià.
ASPA
Cooperativa del Camp d’Aspa
www.oliaspa.com
MAIALS
Cooperativa del Camp Foment Mailaenc
www.barodemaials.cat

Aspa
Setmana del 2 al 8 de novembre

Activitats virtuals
•

Tutorial de com tastar l’oli d’oliva verge extra, a càrrec del Sr. Jaume
Aran, del Panell de Tast de Catalunya.

•

Entrevista al metge del municipi i director de l’ABS Rural Sud, el Dr.
Manolo Guiu que parlarà sobre els beneficis de l’oli d’oliva en la salut.

Aquest vídeo el podreu trobar al següent canal: YOUTUBE CONSELL COMARCAL DEL SEGRIÀ

•

Voleu conèixer dades interessants d’Aspa? Doncs no us perdeu el concurs radiofònic que es durà a terme a l’emissora UA1! No dubteu a participar-hi i a guanyar un lot d’oli d’oliva verge extra de la cooperativa
d’Aspa.

Més informació: www.ua1.cat / www.segria.cat / http://aspa.ddl.net / www.oliaspa.com

ALFÉS
Cooperativa de Sant Salvador d’Alfés
www.copalfes.com
ALCANÓ
Molí d’Alcanó - Grup Fruits de Ponent
www.fruitsponent.com
TORREBESSES
Cooperativa del Camp de Torrebesses
www.cooptorrebesses.cat
SERÒS
ARESTÉ TEIXIDÓ
www.aresteteixido.com
LLARDECANS
Cooperativa Verge del Loreto
www.rajolidor.com

Ajuntament d’Aspa
973 122 113

Cooperativa del Camp d’Aspa
Carretera del Cogul, s/n
Tel. 973 122 083
info@oliaspa.com
www.oliaspa.com

Maials

Alfés

Setmana del 9 al 15 de novembre

Setmana del 16 al 22 de novembre

Atesa la situació de pandèmia i els riscos que suposa, l’Ajuntament i la Cooperativa han considerat la no-celebració de la XXIII Fira de l’Oli Verd en el
format tradicional i s’ha optat per la suspensió de les activitats comercials i
la realització de les jornades tècniques en línia.

Activitats virtuals

Activitats virtuals
•

Vídeo que recull els llocs emblemàtics del municipi d’Alfés, com ara
el Molí Can Fanxiquet, i els plats típics de la padrina, on l’ingredient
principal és l’oli d’oliva de la Cooperativa d’Alfés.

Aquest vídeo el podreu trobar al següent canal: YOUTUBE CONSELL COMARCAL DEL SEGRIÀ

•

Dissabte 14 al matí: Jornada de l’Ametller i la Tòfona. Es preveu que la
jornada tindrà una durada de 2 hores i que constarà de tres ponències
d’uns 30 minuts. Al final de cada una hi haurà un torn de paraula, amb
intervenció de les persones assistents.

•

Dissabte 14 a la tarda: xerrada sobre la gastronomia de l’OOVE.

•

Diumenge 15 al matí: demostració de tècniques tradicionals i modernes
de collita de l’oliva.

•

Voleu conèixer més dades interessants d’Alfés? Doncs no us perdeu el
concurs radiofònic que es durà a terme a l’emissora UA1.
No
dubteu a participar-hi i a guanyar un lot d’oli d’oliva verge extra de la
cooperativa d’Alfés.

Més informació: www.ua1.cat / www.segria.cat / www.copalfes.com / http://alfes.ddl.net

Aquestes sessions es faran en streaming i les podreu seguir a través del CANAL YOUTUBE CONSELL COMARCAL DEL SEGRIÀ

•

Durant tota la setmana podreu esbrinar dades interessants de Maials a
través d’un concurs radiofònic a l’emissora UA1.
No dubteu a participar-hi i a guanyar un lot d’oli d’oliva verge extra de la
cooperativa de Maials.

Més informació: www.ua1.cat / www.segria.cat / http://maials.ddl.net /http://segriasec.org /
www.barodemaials.cat

Cooperativa del Camp
Foment Maialenc
C. Sindicat, 3
25179 Maials
Tel. 973 130 005
info@barodemaials.cat
Ajuntament de Maials
973 130 004

Ajuntament d’Alfés
973 136 005

Cooperativa de Sant Salvador d’Alfés
Travessera de la Bassa, 2 25161 Alfés
Tel. 973 136 008
copalfes@copalfes.com

Torrebesses

Alcanó

Activitats virtuals

Activitats virtuals

Setmana del 23 al 29 de novembre

•

Xerrada sobre la Denominació d’Origen Protegida les Garrigues, valor i
certificació, a càrrec d’Enric Dalmau Carré, president de la Denominació
d’Origen Protegida les Garrigues, i M. Pilar Pardell Pons, secretària de la
Denominació d’Origen Protegida Les Garrigues.

Setmana del 30 al 6 de desembre

•

Una projecció que seguirà el recorregut de l’oli, des de la recol·lecció de
les olives al camp, per part de famílies de socis agricultors, fins a l’arribada
al molí, la molta i el salt de l’oli, així com l’envasament. Posteriorment,
aquest oli arribarà a mans del xef estrella Michelin Oriol Ivern, del
restaurant Hisop, de Barcelona, i també amb restaurant a Estocolm, qui
elaborarà una recepta utilitzant aquest producte.

Aquesta xerrada la podreu seguir a través del canal: YOUTUBE CONSELL COMARCAL DEL SEGRIÀ

•

Durant tota la setmana podreu esbrinar dades interessants de
Torrebesses a través d’un concurs radiofònic a l’emissora UA1.
No dubteu a participar-hi i a guanyar un lot d’oli d’oliva verge extra de
Torrebesses.

Més informació: www.ua1.cat / www.segria.cat / www.cooptorrebesses.cat

Molí d’Alcanó, del Grup Fruits de Ponent, emetrà el vídeo: ‘‘L’Or de
Ponent, d’Alcanó al món’’

Aquest vídeo el podreu trobar al següent canal: YOUTUBE CONSELL COMARCAL DEL SEGRIÀ

•

Durant tota la setmana podreu esbrinar dades interessants d’Alcanó a
través d’un concurs radiofònic a l’emissora UA1.
No dubteu a participar i a guanyar un lot lot d’oli d’oliva verge extra L’Or
de Ponent.

Més informació: www.ua1.cat / www.segria.cat / https://ordeponent.com/ http://alcano.cat

Ajuntament
de Torrebesses
973 126 059

Cooperativa del Camp de Torrebesses
C. Cooperativa, 2 25176 Torrebesses
Tel. 973 126 062
cooptorrebesses@gmail.com
www.cooptorrebesses.cat

Ajuntament d’Alcanó
973 136 500

Molí d’Alcanó - Grup Fruits de Ponent
Ctra. Lleida, 2 25162 Alcanó
Tel. 973 136 015
molialcano@fruitsponent.com

Seròs

Llardecans

Activitats virtuals

Activitats virtuals

Des del Molí Aresté Teixidó proposen un concurs fotogràfic amb la temàtica
de l’oli. Si hi voleu participar i guanyar un lot de productes, podeu enviar
una foto amb el nom, el telèfon i l’adreça electrònica a moli@aresteteixido.
com.

•

Setmana del 7 al 13 de desembre.

Setmana del 14 al 20 de desembre

Taller de cuina
Un taller de cuina en el qual es presentarà una olla d’oli, una recepta
tradicional de la zona del Segrià Sec a base de mongetes blanques
estofades amb col, patata i oli d’oliva verge extra Rajolí d’Or. Aquesta
recepta de cuina anirà a càrrec d’Ivan Tarragó, xef executiu amb molts
anys d’experiència en el sector gastronòmic.

Només cal escollir una d’aquestes tres categories:
•

Fer una foto d’un plat elaborat amb oli d’oliva verge extra.

•

Fotografiar un paisatge d’oliveres que trobeu en una de les vostres passejades.

Aquest vídeo el podreu trobar al següent canal: YOUTUBE CONSELL COMARCAL DEL SEGRIÀ

•

Fer una foto collint olives, tu o els teus.

•

Si voleu participar-hi, podeu fer-ho des del 7 fins al 13 de desembre. Es comunicarà per telèfon l’afortunat/da del lot de regal.
Hi haurà un regal per categoria.
• A més, també hi haurà el concurs radiofònic a l’emissora UA1, on
podreu esbrinar dades interessants del municipis de Seròs.

Durant tota la setmana podreu
esbrinar dades interessants de
Llardecans a través d’un concurs radiofònic a l’emissora UA1.
No dubteu a participar-hi i a guanyar un lot d’oli d’oliva verge extra Rajolí
d’or.

Més informació:
www.ua1.cat / www.segria.cat / www.rajolidor.com /www.llardecans.cat/ www.segriasec.org

No dubteu a participar-hi i guanyar els diferents lots del Molí Aresté Teixidó
de Seròs.
Més informació: www.ua1.cat / www.segria.cat / www.aresteteixido.com/ www.seros.cat

C/ Dels Horts, 36 25183 Seròs
Tel. 973 780 060
moli@aresteteixido.com
www.aresteteixido.com

Ajuntament
de Llardecans
973 130 201

Cooperativa Verge del Loreto
C. Flix, s/n 25179 Llardecans
Tel. 973 130 209
info@rajolidor.com
www.rajolidor.com

Ho organitza:
Consell Comarcal del Segrià
Hi col·laboren:
•

Ajuntament d’Alcanó, Cooperativa del Camp d’Alcanó.

•

Ajuntament d’Alfés i Cooperativa de Sant Salvador d’Alfés.

•

Ajuntament d’Aspa i Cooperativa del Camp d’Aspa.

•

Ajuntament de Llardecans i Cooperativa del Camp Verge
del Loreto de Llardecans.

•

Ajuntament de Maials i Cooperativa del Camp Foment
Maialenc.

•

Ajuntament de Seròs i Molí Aresté Teixidó.

•

Ajuntament de Torrebesses i Cooperativa del Camp de
Torrebesses.

Organitza:

Patrocina:

Dipòsit legal: L1193-2019 Disseny: laGràfica

Seguiu-nos a les xarxes socials:
@CCSegria

