18 i 19 de novembre de 2017
de 10 h a 20 h

DISSENY GRÀFIC : SomGarrigues
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Recinte Firal
Centre de serveis
Zona d’aparcament expositors
Zona d’aparcament visitants
Zona d’activitats lúdiques
Cooperativa
Agrobotiga
Ajuntament
Museu Cal Cabalesila
Museu de les nines

Bar restaurant Sol naixent
Bar restaurant La Plaça
Bar restaurant Coloma
Bar restaurant 2009
U.R.M. La Societat

BARS I RESTAURANTS

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ESPAIS I SERVEIS

www.maials.cat

DE MAIALS

a

DIPÒSIT LEGAL: L1434-2017

20
8
9

5

Col·laboren:

Fira festa i productes artesans
2
3

Organitza:

FIRA DE
L’ OLI VERD

SALUTACIÓ

David Masot Florensa · Alcalde de Maials

B

envolgudes veïnes i benvolguts veïns de Maials, la nostra Fira ja
ha arribat a la 20a edició!
Podem dir que la Fira de l’Oli Verd de Maials, que aquest any
tindrà lloc els dies 18 i 19 de novembre, és una de les més importants del sector i del nostre territori. La Fira durant aquests anys
no ha parat de créixer i millorar i això és gràcies, en part, als visitants
i expositors. També estic molt orgullós, com a alcalde i maialenc, de la
implicació dels veïns i veïnes del poble de Maials; la Fira és certament
una festa de tots els maialencs i maialenques.
Enguany comptem amb la presència de l’Honorable senyor Lluís Puig
i Gordi, conseller de Cultura, que serà l’encarregat d’inaugurar aquesta nova edició de la nostra Fira. Hem pensat en ell perquè, des de
Maials i el Segrià Sec, volem que l’oli sigui, a partir d’ara, la carta de
ƐƓěƛěŢƧðČŁŮŁěŗǠŗČŭŢēƯČƧŭƓƐěƓēŭŢðƓðČŭŢĪŁǌěƓěŗŢŭƛƧƓěƐŭċŗě̶ěŗ
nostre territori i la nostra cultura. En l’acte de cloenda gaudirem de
ŗðƐƓěƛĪŢČŁðēěŗðŁśŗƯƛƧƓŃƛƛŁŠðƛěŢǍŭƓð¦ŭƛðsðƓŁð£ěƓěŗŗŮŁ1ƛČŭēð̶
vicepresidenta primera de la Diputació de Lleida i alcaldessa de Tàrrega.
Aquests dies de Fira el poble estarà ple d’activitats i xerrades on tothom qui ho desitgi podrà participar o simplement veure els espectacles i exhibicions que es faran. Igual que en les edicions anteriors,
aquest any gaudirem també d’una gran varietat d’estands i expositors que faran que la Fira sigui distreta i dinàmica.
Com és ja tradició, el dissabte i el diumenge al matí començarem
la jornada agafant forces amb el típic esmorzar a la Cooperativa, el
qual donarà el tret de sortida a la 9a edició dels Camins d’Or Líquid.
Aquest projecte, impulsat pel Consell Comarcal del Segrià, pretén donar a conèixer els pobles del Segrià Sec i el nostre territori i té com
a element estrella les olives arbequines i aquest or líquid (l’oli) que
aquestes produeixen.
Durant aquests dos dies, tothom que vulgui podrà visitar els llocs
més emblemàtics de Maials, tant a peu (es faran visites guiades pel
nucli històric) com amb el ‘trenet’, gentilesa de Tallers Font. També
podrem visitar el museu de Cal Cabalesila i l’exposició de joguines, a
càrrec de Mercè Prats (casa Sildo).
També tindrà lloc l’acte d’investidura de l’Amic de l’Oli 2017, que enguany recaurà en la senyora Pili Pardell i Pons, pel seu reconegut
prestigi i trajectòria en el món de l’oli.
1ŢēěǠŢŁƧŁǆð̶ēƯƓðŢƧŗðHŁƓðČŭŠƐƧðƓěŠðŠċƯŢðĴƓðŢǆðƓŁěƧðƧēͣðČtivitats, xerrades i demostracions, com, per exemple, el carrusel de
cavalls a càrrec del Club Hípic Penja i Despenja.
En nom de l’Ajuntament i la Comissió Firal animo tothom a participar
un any més de la nostra Fira i gaudir-ne al màxim possible.
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FIRA DE
L’ OLI VERD DE MAIALS

Dissabte, 18 de novembre de 2017

Dissabte i diumenge

11.00 h Recepció d’autoritats a la sala d’actes de l’Ajuntament.
11.30 h Inauguració i visita a la Fira, a càrrec de l’Honorabre Sr.
Lluís Puig i Gordi, conseller de Cultura.
Actuació de la Colla Gegantera de Maials.
17.00 - 19.00 h Jornada Tècnica de Tipologies d’oli d’oliva i les
seves qualitats a càrrec de la Sra. Pilar Pardell Pons, membre del
£ðŢěŗŗēě»ðƛƧǠČŁðŗēͣŗŁƛÙěƓĴěƛēͣŗŁǆðēě ðƧðŗƯŢǍð̻ ŭśŗðċŭƓð
la Comunitat de Municipis Segrià Sec.
Propietats medicinals i terapèutiques de l’oli d’oliva a càrrec
de la Sra. Lola Roma, coordinadora de l’associació de la Dolça ReǆŭŗƯČŁŮ ēě ŗěƛ £ŗðŢƧěƛ sěēŁČŁŢðŗƛ̻ ŭśŗðċŭƓð ŗð ðƐŁƧŭŢǍð ƧěŢěƯ
Maialenc.
Tast tècnic d’oli d’oliva verge extra. Metodologia del tast a càrƓěČēěŗð®Ɠð̻£ŁŗðƓ£ðƓēěŗŗ£ŭŢƛ̶ŠěŠċƓěēěŗ£ðŢěŗŗēě»ðƛƧǠČŁðŗ
d’Olis Verges d’Oliva de Catalunya.

• Esmorzar popular amb oli nou a la Cooperativa de 9 a 11 h.
• Jornada de portes obertes a la Cooperativa del Camp (de 10 del
matí a 8 del vespre).
• Taller de malbaratament.
• Tallers per als infants de construcció de la pedra seca, dissabte al
matí i diumenge al matí.
• Taller d’arenaēƯƓðŢƧƧŭƧðŗðǠƓð̻
• Taller de terrisseria per als infants.
• 'ƯƓðŢƧěŗƛēŁěƛēěǠƓðļŁļðƯƓā‘show room’ on alguns expositors
faran tallers de demostració.
• Portes obertes al Centre de Serveis el Tossal de Maials, on podran
veure les activitats i serveis que ofereix.
• Visita al Museu de Cal Cabalesila (de 10 del matí a 1 del migdia i de
4 de la tarda a 8 del vespre).
• Exposició de joguines a càrrec de la Sra. Mercè Prats (casa Sildo).
• Visites guiades per la Vilaclosa, dissabte a la tarda a les 16.00 h
i diumenge al matí a les 12.00 h, el punt de trobada serà davant de
l’Ajuntament.
• Tren turístic Vila de Maials, dissenyat, fabricat i patrocinat per Tallers Font.
• Sorteig de productes cedits pels expositors durant els dos dies.

Diumenge, 19 de novembre de 2017
10.00 h Jornada tècnica sobre la importància de la fertilització
amb matèria orgànica a càrrec del Sr. Josep Ramon Sainz de la Maza
Benet.
Presentació del productes elaborats per Fervosa a càrrec de
Meritxell Aguilar, a continuació amb una demostració d’aplicació de
compost en albercoquers a càrrec de Bovi Fems.
S’obsequiarà tots els assistents amb un sac de compost Fervohumus
ŁŭŁƛŭƓƧěŁĴēěČðŠŁŮēěČŭŠƐŭƛƧƐŭƓƧðƧŁěƛČðŠƐðƧðŗðǠŢČð͒ǠŢƛð
30 km distància màxima de Maials). Patrocina Bovi Fems.
11.00 h Passejada de cavalls i carrusel per tota la vila a càrrec del
Club Hípic Penja i Despenja de Maials i d’Hípica Multiesports MR.
12.00 h Presentació del projecte CAMINS DE L’OR LÍQUID, que
ČŭŠƐƧðƓāðŠċŗðƐƓěƛĪŢČŁðēěŗðVśŗŠð̻®Ɠð̻s̻eŭƛĜVŢǆěƓŢŮŢŁsŻēŭŗ̶
presidenta del Consell Comarcal i alcaldessa d’Aspa.
Vēě®Ɠð̻£ŁŗðƓ£ðƓēěŗŗ£ŭŢƛ̶ŠěŠċƓěēěŗ£ðŢěŗŗēě»ðƛƧǠČŁðŗēͣŗŁƛ
Verges d’Oliva de Catalunya, que serà investida Amic de l’Oli 2017.
17.30 - 19.00 h Jornada tècnica ‘Gastronomia d’oli d’oliva verge
extra’, com aplicar l’oli d’oliva verge extra a la cuina, degustació i
elaboració d’aliments amb oli d’oliva verge extra, a càrrec del cuiner
Sr. Jordi Guillem del Restaurant Lo Mam de Segur de Calafell.
18.30 h Lliurament d’obsequis als expositors i clausura, a càrrec
del Sra. Rosa Maria Perelló Escoda, vicepresidenta de la Diputació
de Lleida.

Hi haurà servei de càtering.
La comissió es reserva el dret de
ŠŭēŁǠČðƓŭðŢƯśŗðƓƒƯðŗƛěǆŭŗðČƧě̻
QŭƓðƓŁēěǠƓð̵
de 10 del matí a 8 del vespre

