Organitza

Carpaccio de bacallà
amb tomàquet natural
i olivada negra
Olivada d’olives negres
Cibulet
Oli d’oliva extra verge

PREPARACIÓ

Emboliqueu la peça de bacallà dessalada i escorreguda amb paper film
ben lligat i poseu-la al congelador per tal de poder-lo tallar com més fi
millor. Un cop la peça sigui gairebé congelada traieu-la del congelador,
desemboliqueu-la i procediu a tallar-la amb un ganivet que talli bé
procurant que els talls siguin com més fins millor i aneu-los dipositant
sobre un plat amb paper de cuina per eliminar tota la humitat que li
quedi al bacallà i la poca aigua que desprengui el descongelat.
Mentre el bacallà s’escorre i agafa una mica de temperatura, agafeu el
tomàquet, elimineu-li les llavors i talleu-lo en daus, i amaniu-lo amb
un polsim de sal i un bon raig d’oli d’oliva extra verge. Netegeu i talleu
el cibulet en trossets com més petits millor i ja podeu muntar el plat
amb els talls de bacallà al fons del plat posant a una banda del plat el
tomàquet amanit, a l’altra el cibulet i al mig del plat una filera d’olivada.

Col·laboren

DISSENY GRÀFIC : Adrià Martí, SomGarrigues

200 g de llom de bacallà dessalat
1 tomàquet del Benach,
de producció ecològica

DIPÒSIT LEGAL: L1445-2016

INGREDIENTS

XIX
Fira
de l’oli verd
de Maials
Fira festa i productes artesans
19 i 20 de novembre de 2016

www.maials.cat

SALUTACIÓ
David Masot i Florensa, alcalde de Maials

B

envolguts i benvolgudes,
aquest any la Fira de l’Oli Verd de Maials
arribarà a la 19a edició i, com sempre,
omplirà de festa el poble de Maials els dies 19
i 20 de novembre de 2016.
La Fira de l’Oli verd és la cita anual on la gent de Maials, visitants de
pobles i comarques veïnes i gent de tot Catalunya, vénen a tastar i a
comprar el primer oli de la temporada; també aprofiten per visitar les
instal·lacions de la Fira, la Cooperativa i recórrer els carrers del nostre
poble.
Deixeu-me agrair profundament a tots els qui han fet possible la Fira al
llarg d’aquests 19 anys; una Fira que, a dia d’avui, penso que és un referent
entre les fires del nostre país. Sempre s’ha treballat amb l’objectiu de
promocionar el nostre oli de la cooperativa i, a la vegada, promoure i
donar a conèixer Maials i els seus voltants.
Enguany inaugurarà la Fira l’expresident de la Generalitat de Catalunya,
el M. Hble. Sr. Artur Mas. Ell encara farà més gran la nostra Fira, per això
penso que és un orgull per al nostre poble comptar amb la seua presència
el dissabte 19 de novembre.
En aquesta edició investirem Amic de l’Oli el veí de Maials Sr. Joan
Segura, expresident de la D. O. Garrigues, ja que durant molts anys ha
estat vinculat al món agrari i de l’oli.
Com sempre, són moltes les activitats que es realitzaran durant els dos
dies de Fira. Comptarem amb la demostració de cuina feta amb oli a càrrec
del Sr. Lluís Bonillo Jiménez, professor de l’Escola d’Hoteleria i Turisme
de Lleida i xef i director de l’Aula Gastronòmica; ho acompanyarem amb
un tast d’olis que ens farà la Sra. Pili Pardell. També hi haurà un taller
d’experimentació d’oli a càrrec del prestigiós cuiner Sr. Gabriel Jové.
Durant els dos dies, es podrà visitar el nucli històric de la vila closa amb
visites guiades. També es podrà fer un tomb per la vila i els voltants amb
el trenet turístic, gentilesa de Tallers Font. I, com cada any, es podrà
visitar el Museu de Cal Cabalesila.
Com a novetat, dins de les activitats programades es realitzarà una cursa
d’orientació, amb la col·laboració de Tallers Martí i Agent Exclusiu
Esteve Martí.
Aprofito per donar les gràcies per la seua col·laboració a la Fira als veïns i
veïnes de Maials, les associacions i entitats del poble i a tots els expositors
que, any rere any, col·laboren a fer una Fira millor i més coneguda.
Des de l’Ajuntament i la Comissió Firal, us animem a participar i a gaudir
de la Fira de l’Oli verd, els dies 19 i 20 de novembre, un cap de setmana
que esperem que estigui ple d’alegria i bons records.
Gràcies a tothom i bona Fira!

Programa XIX Fira de l’oli verd de Maials
Horari de fira: de 10 del matí a 8 del vespre

Dissabte, 19 de novembre de 2016
10.00 h Recepció d’autoritats a la sala d’actes de l’Ajuntament.
10.30 h Inauguració i visita a la Fira, a càrrec del M. Hble. Sr. Artur Mas i
Gavarró, expresident de la Generalitat de Catalunya i president
del Partit Demòcrata Català.
Actuació de la Colla Gegantera de Maials.
13.00 h Aperitiu al recinte firal amb els expositors.
17.00 h Demostracions gastronòmiques amb oli d’oliva verge extra a
càrrec del Sr. Lluis Bonillo Jiménez, professor de l’escola d’Hoteleria
de Lleida i xef de l’Aula Gastronòmica, a la Llar dels Jubilats.
18.15 h Tast tècnic d’oli d’oliva verge extra. Metodologia del tast, a
càrrec de la Sra. Pilar Pardell Pons, membre del Panell de Tast
Oficial d’Olis Verges d’Oliva de Catalunya.

Diumenge, 20 de novembre de 2016
10.00 h 1a Cursa d’Orientació, per a totes les edats, organitzada per
l’Agent Exclusiu Esteve Martí, i patrocinada per l’Ajuntament
i Tallers Martí. Amb dos categories: cursa corrent per dins del
poble i cursa amb bicicleta pel terme. La inscripció i la sortida
serà des de darrere de la Cooperativa, després d’esmorzar.
12.00 h Presentació del projecte CAMINS DE L’OR LÍQUID, que
comptarà amb la presència de la Il·lma. Sra. M. José Invernón i
Mòdol, presidenta del Consell Comarcal i alcaldessa d’Aspa.
I del Sr. Joan Segura i Segura, expresident de la D. O. Garrigues,
que serà investit Amic de l’Oli 2016. També es farà l’entrega dels
premis als guanyadors de la Cursa d’Orientació.
17.00 h Taller pràctic d’esferificació d’oli a càrrec del prestigiós cuiner
de les terres de Lleida, el Sr. Gabriel Jové, del Restaurant Cal
Xirricló de Balaguer, a la Llar dels Jubilats.
18.30 h Lliurament d’obsequis als expositors i clausura, a càrrec del Sr.
Ferran de Noguera, Director Territorial d’Agricultura a Lleida.
Hi haurà servei de càtering tots els dies

Tots els dies de la fira
Esmorzar popular amb oli nou a la Cooperativa de 9 a 11 h.
Portes obertes a la Cooperativa del Camp (de 10 a 20 h).
Visita al Museu de Cal Cabalesila (de 10 a 13 h i de 16 a 20 h).
Visites guiades per la vila closa, dissabte a les 16 h i diumenge a les 12 h
(punt de trobada, davant de l’Ajuntament).
Exposició de nines antigues al c/ Barceloneta, 55 (d’11 a 18 h).
Tren turístic Vila de Maials, firetes ecològiques i cotxes amb remolc i
pedals (dissenyats, fabricats i patrocinats per Tallers Font).
Sorteig de productes cedits pels expositors.

EXPOSITORS
Pavelló
1. Montse Escarp
2. Juan Antonio Martos
3. Penya del Barça
4. Marcel Cluny
5. Superintensiu
6. Akis Internacional
7. Laboratoris Issislen
8. Formatges d’Aitona
9. Menaflix
10. Lo + Bo De Lleida
11. Servei d’Inversions E2
12. Sumser Tech
13. Futbol Sala Maials
14. Ceràmiques Papaseit
15. Cooperativa Foment Maialenc
16. Mitoplant
17. Terrisseria Germans J. Ventura
18. SomGarrigues
19. Tallers Oró
20. El Rebost de la Padrina
21. JC Artesania
22. Geno Bijuteria
23. Cinta Fet a Mà
24. Obserbatori Pedra Seca
25. Jeste Urgell
26. La Casa del Abuelo
27. Forn Garrigues
28. Formatges Montbrú
29. Swaroski
30. Tricotant Per Tu
31. Celler de Batea
32. Osvald Ferreteria
33. Agrimar 1976, SL
34. Sumar Empresa d’Acció Social
35. Isabel Berenjeno
36 Cal Senzill
37 Àngel Dellà
38 Restauració Mobles
39 César Fabra
40 Creative
41 Amb un Parell de Mans
42 Coop. Safrà Camp de Cervià
43 Torrons Fèlix
44 Mary Kay
45 Plantas Aromáticas Rafales
46 L’Ànima del Bosc
47 Ecovitres
48 Vilcar
49 Forn Franquesa
50 Regs Orocampo

51 Vivers Flix
52 Orelletes Maials
53 Mas D’en Nogués
54 Blanca Cosetes
55 Agrupació Mutua
56 Project Enginyeria
57 Embotits Monts
58 Mobles Ramon
59 Aloe Vera
60 Taller de Arena
61 Madera Artesanía
62 Nova Visió
63 Isabel Reverté
64 SabonsDeCasa.cat
65 Muchachitalinda
66 Rayo
67 Pastisseria Dolç Estil
68 Perfecto
69 Mermelades Velez&Vera
70 Exialoe
71. Francesc Mestre

Exterior
1. Blanca Paulina Santillán
2. Belafer
3. Rigual, SA
4. Pincelhadas
5. Tallers Berga
6. Llates Blai
7.
8. Felipe Chayacañas
9. César Males Males
10. Tapets
11. Tot En Minerals
12. Suets D’olot
13. Lo Petit Rebost
14. Vicenç I Petit, SCP
15. El Triskel Garrapiñades
16. Xurreria i atraccions Rodríguez
17. Tallers Agustí
18. Vicente J. Climent
19. Adna Artesania
20. Carmen Borràs
21. Marina Oliver
22. Tallers Oró
23. Boletaires del Pirineu
24. Baltrons
25. Xarxa Integral de Professionals
i Usuaries
26. Creps Artesana
27. Música Sandra Martínez
28. Atraccions Iniesta Lorca
29. Tallers Font
30. La Fireta SCP

