9a edició

Els Camins d’or líquid al Segrià
Sec ens acosten al patrimoni
oleícola del nostre territori: a la
cura del fruit màgic de l’arbre; al
seu procés d’elaboració; a les
qualitats beneficioses per a la
salut; a l’aprenentatge de la
identificació del seu sabor, de la
seua textura, de la seua aroma...
En definitiva, a la cultura que
l’envolta i que ens envolta.
Aquest projecte promou apropar-nos als pobles productors
d’oli de la comarca del Segrià
durant els caps de setmana de novembre i desembre. Acompanyen
la visita a les cooperatives segrianenques una gran diversitat de
propostes turístiques i culturals que ens permeten conèixer llegendes, racons, paratges i que ens conviden a experimentar, a tastar, a
assaborir el nostre or, l’or del Segrià, l’or fet oli.
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 en un 90% oliva arbequina; en un
5%, verdal, i en un 5% d’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. D’aquesta manera
se n’evita la fermentació i l’oxidació dels components i s’assegura
l’obtenció d’oli verge extra de màxima qualitat.
Els nostres olis, a l’inici de la campanya, tenen el gust del fruit sa i
fresc obtingut de l’oliva verda. El fruit verd ens transmet aromes
molt intenses d’herba acabada de tallar i de fulla. Quan s’assaboreix, ens proporciona en boca uns gustos amargs i picants tolerables que són 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,
d’ametlla, de fonoll...

9a edició

1.L'art de fer esferificacions d'oli, Aspa
2.La fira batega oli verd, Maials
3.Oliva i Pinyol de ferro!, Alfés
4.Concurs d’allioli, Torrebesses
5.Fem de pagès per un dia!, Alcanó
6.El valor dels paisatges de l'oli, Llardecans

de la 9a edició dels Camins d’or líquid
al Segrià Sec, a Lleida
Dimecres 25 d’octubre
Hora i lloc de trobada
19h a l’Institut d’Estudis Ilerdencs
L’acte de presentació comptarà amb l’actuació
del pianista lleidatà Eduard Espinet, el qual
ens oferirà un tast selecte de peces d’autors
lleidatans de l’època modernista.
Durant l’acte, es lliurarà el guardó dels
Camins d’or líquid 2017 al Sr. Josep Pàmies,
savi de la terra, horticultor i persona
compromesa amb la societat.

Diumenge 5 de novembre
Hora i lloc de trobada
9.30h. Davant la Cooperativa
del Camp d’Aspa

L’art de fer esferificacions d’oli

Activitats: Esmorzar popular a la Cooperativa.
A les 10.30h visita guiada al molí on s’explicarà el procés d’elaboració de
l’oli.
Durant tot el matí hi haurà taller d’ ”Esferificació d'oli" a càrrec d’Ecostudi.
Serveis: Hi haurà servei de dinar al Bar Casal So de Nostre del poble.
Ajuntament d’Aspa
Tel. 973 122 113

Cooperativa del Camp d’Aspa
Carretera del Cogul, s/n • 25151 Aspa
Tel. 973 122 083
coopeaspa@hotmail.com

La fira batega oli verd

Dissabte 18 i diumenge 19
de novembre
Hora i lloc de trobada
9.30h. A la Cooperativa
del Camp F. Maialenc

Activitats: Coincidint amb la 20a 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).
Serveis: Hi haurà servei de dinar als restaurants del poble. La famosa truita
d’ametlles i les típiques orelletes (bocadillos) es podran adquirir al recinte
firal.
Ajuntament de
Maials
Tel. 973 130 004

Cooperativa del Camp Foment Maialenc
C. Sindicat, 3 • 25179 Maials
Tel. 973 130 005
info@barodemaials.cat | www.barodemaials.cat

Diumenge 26 de novembre
Hora i lloc de trobada
9.30h. Davant de la Cooperativa
de Sant Salvador d’Alfés

Oliva i pinyol de ferro!

Activitats: Esmorzar popular a la Cooperativa. A les 10.30h visita a les
maquinàries antigues de la cooperativa d’Alfés. A les 11h “Oliva i pinyol de
ferro!”, l’oliva és la categoria d’adults i, el pinyol, la categoria infantil. Hi
haurà premis per a cada categoria.
Més informació i inscripcions: turisme.alfes@gmail.com
Serveis: Hi haurà servei de dinar al cafè del poble.
Ajuntament d’Alfés
Tel. 973 136 005

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

Diumenge 3 de desembre
Hora i lloc de trobada
9.30h. Davant la Cooperativa
del C. de Torrebesses

Concurs d’allioli

Activitats: A les 9.30h, Concurs d’allioli. Bases del concurs:
La inscripció inclou un morter, una mà de morter, oli i alls. Altres elements que
la persona concursant pugui necessitar són a càrrec de la persona inscrita.
-Es valorarà el gust, el color i la textura.
-El premi és de 5 litres d’oli per a la persona guanyadora.
Tot seguit, a les 10 h, esmorzar popular a la Cooperativa on es tastaran els
alliolis del concurs. A les 11h, recorregut guiat per la vila.
Serveis: Hi haurà servei de dinar als cafès del poble.

Cooperativa del Camp de Torrebesses
Tel. 973 126 062
cooptorrebesses@gmail.com
www.cooptorrebesses.cat
Centre d’Interpretació de la Pedra Seca
Tel. 646 32 20 00

Ajuntament de
Torrebesses
Tel. 973 126 059

Diumenge 10 de desembre
Hora i lloc de trobada
9.30h. Davant del Molí d’Alcanó

Fem de pagès per un dia!

Activitats: Esmorzar a la Cooperativa per agafar forces. A les
10.30h, visita guiada al molí per seguir el procés d’extracció
de l’oli i, a les 11h, desplaçament a un camp d’oliveres on es
recolliran olives de forma mecànica i tradicional, amb banc,
raspa i borrassa.
Visita guiada a una de les típiques construccions de pedra seca.
Serveis: Hi haurà servei de dinar al cafè del poble.
Ajuntament d’Alcanó
Tel. 973 136 500

El trajecte de la
Cooperativa a les
proximitats del
camp d’oliveres
es durà a terme
amb vehicle propi
i serà a les 11h.
Durant tot el matí
comptarem amb
l’acompanyament
d’una intèrpret en
llengua de signes.

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

Diumenge 17 de desembre
Hora i lloc de trobada
9.30h. Cooperativa del Camp Verge
del Loreto de Llardecans

El valor dels paisatges de l'oli

Activitats: Esmorzar popular a la Cooperativa. A les 11h, visita guiada a les
instal·lacions de la cooperativa. A les 12h, mostra d'un paisatge comestible
a càrrec de Montse Freixa, xef del restaurant el Castell de la Floresta. El
paisatge formarà part del lot a subastar en el marc de les activitats
organitzades per la Marató de Tv3, a la plaça dels Arbres. Un cop finalitzat,
a les 13h, hi haurà el sorteig del lot de productes de les cooperatives, entre
els participants a la 9a edició dels Camins d’or líquid al Segrià Sec.
Serveis: La pastisseria romandrà oberta i s’hi podrà trobar els famosos
calaixets, a més d’un gran ventall de dolços.
Ajuntament de
Llardecans
Tel. 973 130 201

Cooperativa de Llardecans
C. Flix, s/n • 25179 Llardecans
Tel. 973 130 209
rajoli@rajoli.e.telefonica.net | www.rajolidor.com

*Totes les activitats són gratuïtes
*Els esmorzars tenen una aportació de 2€ que seran bescanviades en forma de
descompte en el moment d’adquirir oli verge extra a la cooperativa, el dia de
l’activitat. El descompte s’aplicarà a les ampolles de 2 litres.
*El programa pot patir modificacions alienes a l’organització

Nom i cognoms:
Tel:

Població:

Adreça eslectrònica:

Sorteig d’un lot de productes

Les persones que hagin participat en almenys 4
de les sis jornades que conformen la 9a edició
dels Camins d’or líquid al Segrià Sec participaran
en el sorteig d’un lot de productes de les
cooperatives participants, que s’efectuarà el dia
17 de desembre coincidint amb la clausura de la
ruta.

Ho organitza:
Consell Comarcal del Segrià
Hi col·laboren:
Ajuntament d’Alcanó i Molí d’Alcanó- Grup Fruits de Ponent
Ajuntament d’Alfés i Coop. de Sant Salvador d’Alfés
Ajuntament d’Aspa i Coop. del Camp d’Aspa
Ajuntament de Llardecans i Coop. del Camp Verge
del Loreto de Llardecans
Ajuntament de Maials i Coop. del Camp de Foment Maialenc
Ajuntament de Torrebesses i Coop. del Camp de Torrebesses

Concurs Instagram

Les fotografies han d’estar relacionades amb una olivera situada als
termes municipals d’Alfés, Alcanó, Aspa, Sarroca de Lleida, Torrebesses,
Llardecans, Maials i Almatret. Els premis seran de 125 € per a la millor
fotografia, 75€ per a la segona i 50€ per la tercera, i obtindran un lot
d’Or Líquid del Segrià Sec. (Entraran a concurs les fotos publicades des de
l’1 de novembre de 2017 fins al 15 de gener de 2018).
Per participar-hi, només cal que etiqueteu la fotografia del vostre
instagram amb els hashtags #OrLíquid2017 #SegriàSec2017. A finals de
gener del 2018 publicarem al perfil @SegriaTurisme les fotos
guanyadores.

