
qualitat. 

És d’obligada visita la Cooperativa en 
temps de collita, per gaudir del popu-
lar oli verd durant la Fira, amb aquella 
incomparable olor dolcenca que 
només l’oliva recent premsada ens 
ofereix. 

Maria (s. XVIII), amb una remarcable i 
decorada façana barroca. A l’interior 
s’hi troben els escuts dels Barons de 
Maials, obsequi de Carles IV. 

De qualitat extra verge i elaborat exclu-
sivament amb oliva arbequina, l’oli de 
Maials és reconegut arreu per la seva 

La de Maials és una vila amb una llarga 
i singular història. 

El poble és presidit pel nucli antic, 
conegut com la Vila Closa o la Vileta, 
un passeig que conserva un evocador 
caràcter medieval, on resulta fàcil 
trobar vells portals, carrers antics amb 
casals d’estil gòtic i renaixentista, arcs, 
balconades i ensenyes d’antany. 

Al bell mig de la Vileta hi descobrireu la 
vella parròquia de Santa Maria, amb 
detalls romànics i gòtics i de molt 
agradable visita. Encarant cap al poble 
nou, al mateix marge del nucli antic, 
s’hi construí la nova església de Santa 
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Ubicació
Situat a l’extrem sud del Segrià, i a 
tocar de les Garrigues, la Vila de 
Maials es troba al bell mig de la ruta 
de l’Ebre, entre Lleida i la costa 
tarragonina. 

Aquesta barreja de climes, caràcters i 
costums ha forjat un territori de 
contrastos i singularitats, acollidor i 
amb  notable gastronomia; la qual gira 
entorn el reconegut oli verge extra de 
les Garrigues. 
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Almatret, Llardecans, Maials, Sarroca de Lleida i Torrebesses

COMUNITAT DE MUNICIPIS DEL 
SEGRIÀ SEC

Aquesta acció ha estat subvencionada pel Servei d’Ocupació de 
Catalunya en el marc dels Programes de suport al desenvolupament 
local i que compta amb el cofinançament del Fons Social Europeu.
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La Comunitat de Municipis del Segrià Sec és una 
iniciativa conjunta dels Ajuntaments d’Almatret, 
Llardecans, Maials, Sarroca de Lleida i Torrebesses, la 
qual té per objectiu donar a conèixer la riquesa 
d’aquest territori. 
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