
V FESTA DE L'OLI NOU

LA SERRA D'ALMOS
5 i 6 de desembre

PER CADA 50 € DE COMPRA 
HI HAURÀ UN OBSEQUI

ESMORZAR POPULAR 3 € 

VENDA ANTICIPADA 2,50 € 
 (A les oficines de la cooperativa i als forns, fins dia 5 al migdia)

Feu força fotos i participeu al

 II CONCURS DE FOTOGRAFIA

sobre la  diada de l'oli nou.

Podeu trobar les bases a la web de 

l'ajuntament: 
www.laserradalmos.cat

Declarada festa comarcal de la Ribera d'Ebre

ORGANITZA i COL·LABORA 

AAVV Serra d'Almos

EMD

La Serra d'Almos



Desembre 5: Parlem de l'oli

Desembre 6: Jornada de portes obertes a la Cooperativa

Moll de la cooperativa, de 9 a 13h:

Esmorzar popular amb viandes a la brasa i xató de la Serra, 

tot amb oli nou!.

Visites guiades al molí en funcionament, degustació d'oli acabat de fer.

Recorregut pel celler per conèixer l'elaboració dels diferents vins 

i tast dels mateixos.

Excursió i visita als olivers centenaris de la Serra.

Mostra i venda de productes gastronòmics artesans.

Mostra i venda de productes elaborats amb oli i olives.

Tirada de bitlles a l'esplanada davant del molí, (al costat de la �guera). 

A partir de les 11:30 taller i ballada de jotes, amb  "Lo Fardell Patxetí"

A les 13:30 "The McKENSY'S Clan Band",una xaranga molt especial,

recorrerà el poble �ns la "Bolera".

La Societat
14 h: Degustació de sopes i escudelles per 1€.
A l'acabar "Músics de Carrer".

Tarda: Visita al celler Cedó Anguera. Concertar hora al 699 694 728

  Sala d'actes de l'Ajuntament, a partir de les 11:

"El món  de l'oli"

Dibuixos i pintures, Nuria Estapé.

Fotogra�es, David Estapé.

Sala d'actes de l'Ajuntament, 19:30 h.

A càrrec d'Esteve Martí Perelló  
Assessor de qualitat en la producció d'oli d'oliva

de l'IRTA - Mas de Bover

PRECAUCIONS QUE S’HAN DE TINDRE 
AMB L’OLIVA PER FER UN BON OLI

 Acabada la xerrada, hi haurà un pica-pica pels  assistents.

Cooperativa,  de  10:30 a 13 h: 

Tast d'oli d'oliva i maridatge amb la col·laboració del 

Centre de Desenvolupament de l’Oli (CDO) i del 

Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, 

Alimentació i Medi Natural.

Dos iniciacions al tast, d'un hora cadascuna. 

Inscripcions a la cooperativa, durant l'esmorzar.

 L'IRTA  (Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries) 
és un institut d'investigació de la Generalitat de Catalunya, 
adscrit al Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, 
Alimentació i Medi Natural, regulat per la Llei 04/2009 de 
15 d’abril,del Parlament de Catalunya, que ajusta la seva 
activitat a l’ordenament jurídic privat.

La missió de l'IRTA és la de contribuir a la modernització, 
competitivitat i desenvolupament sostenible dels sectors 
agrari, alimentari i aqüícola, al proveïment d'aliments sans 
i de qualitat per als consumidors i, en general, a la millora 
del benestar de la població.

Tast !


