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XVIII Fira de l'Oli
de les Terres de l'Ebre

PROGRAMACIÓPROGRAMACIÓ
XVII Fira de l'Oli de les Terres de l'EbreXVII Fira de l'Oli de les Terres de l'Ebre
Organitza: EMD de JesúsOrganitza: EMD de Jesús  

 Divendres, 22 de febrer

18.00 h. Preparació per a rebre 
la Santa Unció.
Lloc: Església Parroquial “Sant Fran-
cesc” de Jesús.
XV Cicle de Xerrades Daniel 
Mangrané
20.00 h. Conferència - Col·loqui: 
“El Creixent prestigi dels aliments 
locals. Mite o realitat?” a càrrec 
del Sr. Jorge Hernández, President 
de Slow Food de Zaragoza, Enginyer 
Agrònom i Assessor d’alimentació a 
la Direcció General de Consum de la 
Comunitat d’Aragó.
Presentació:  
- Sr. Josep R. Vallés i Canalda, Comissió 
Fira de l’Oli.
Lloc: Sala Jordi Brull i Martínez, a l’Edi-
fi ci de la Immaculada.

IV TROBADA DE
CANT IMPROVISAT A JESÚS  

21.00 h. Sopar (places limitades, 
venda anticipada de tiquets fi ns el 20 de 
febrer a l’EMD de Jesús, Lira de Roque-
tes i Bar Paquita del Mercat Municipal 
de Tortosa).
Preu: 11€. 
Lloc: Casal Jesusenc.
23.00 h. Cant improvisat a Jesús a 
ritme de jotes, corrandes, garrotins, 
nyacres...

Lloc: Casal Jesusenc.
Organitza: Grup de Gralles i Tabals 
de Jesús
Participaran les Penyes del Poble – Pro-
va puntuable per al Circuit de Penyes.
Entrada gratuïta. 

Dissabte, 23 de febrer

De 10.00 h a 12.00 h. Visita 
Guiada al Centre d’Interpretació 
de l’Oli. 
Es fan passis especials d'1,50 . Im-
prescindible concretar visita al correu 
electrònic aramirez@soldebre.es o als 
telèfons 977502184 / 660997643.
Lloc: Museu de l’oli de Soldebre.
10.00 h. Obertura del recinte 
fi ral.
Cercavila pels carrers del poble pels 
Grallers de Jesús.
10.00 h. Xerrada per la Inde-
pendència.



– 16 –

XVIII Fira de l'Oli
de les Terres de l'Ebre

Esmorzar-tertúlia per compartir dubtes, 
preocupacions, il·lusions i reptes.
Organitza: Jesús per la Independència 
(ANC) i Òmnium Cultural, en el marc 
del programa “La taca d’oli”.
Lloc: Barra de la Fira.
10.30 h. Inici del Tast popular 
de l’oli.
Tots els assistents a la fi ra podran fer 
el tast de les diferents varietats d’oli 
del nostre país, valorant les diverses 
qualitats de cadascun.
Tindran oportunitat d’omplir un qüestio-
nari per decidir l’oli més apreciat.
Degustació de torrades de pa amb oli 
als estands de la fi ra.
11.00 h. Inscripcions per a participar 
al XV Concurs d’Allioli Juvenil.
11.00 h. Curs d’iniciació al Tast 
d’olis d’oliva comentat per un 
professional del Centre de De-
senvolupament de l’Oli.
Places limitades.
Les inscripcions s’han de realitzar 
prèviament a les Ofi cines Municipals 
de l’EMD.
Lloc: Recinte fi ral

Col·labora: Centre de Desenvolupament 
de l’Oli.
11.00 h. Elaboració en públic i re-
transmès per circuit de TV d’una 
recepta: Parmentier emulsionat 
amb oli d'oliva, llagostins con-
fi tats i perles d'oli" a càrrec de 
Patrícia Suárez del Restaurant 
Lakinoa, amb posterior degus-
tació.
Lloc: Pati Interior del Claustre de la 
Immaculada.                                        
Col·labora: Homàtic Hosteleria, Associ-
ació Plat i Got, J&J Pons i Parades del 
Mercat de Jesús.
11.30 h. Taller de Mocadors de 
pataca.
Aprèn a fer un mocador típic de 
pagès o mocador de “pataca” i 
emmula als nostres avantpas-
sats. 
L’organització agrairà que aquells que 
ja el tinguin de l’any passat el porten, en 
cas contrari es proporcionarà la roba a 
tots els participants al taller. La inscripció 
serà limitada.
Lloc: Pl. Pati de la Immaculada
Organitza: CEITTE
11.30 h. XV CONCURS D’ALLIOLI 
JUVENIL per als joves menors de 18 
anys.
Es comptarà amb la participació dels 
xiquets/es de l’Institut Escola Daniel 
Mangrané que s’han inscrit als tallers 
d’elaboració d’allioli.
12.30 h. XIV CONCURS DE LLAN-
ÇADORS AMB LA BOCA DE PI-
NYOLS D’OLIVES. – II TRIATLÓ 
DE L’OLI.
Hi haurà una modalitat general i una 
altra juvenil per a joves fi ns a 14 anys.
Prova puntuable per al II triatló de l’Oli.
Prova puntuable per al Circuit de Pe-
nyes.
Participen les Entitats per equips.



– 17 –

XVIII Fira de l'Oli
de les Terres de l'Ebre

13.00 h. IV Trobada de mocadors 
de pataca. 
Es convoca a tots els participants al taller 
de mocadors a participar en la IV troba-
da de mocadors de la nostra població i 
ens farem la foto de família. Mirem de 
ser més que l’any passat!
Lloc: Pl. Pati de la Immaculada
Organitza: CEITTE
13.00 h. Elaboració en públic i re-
transmès per circuit de TV d'una 
recepta: “Escabetx de cítrics amb 
oli de la Terra Alta”, a càrrec dels 
alumnes de l’Escola d’Hostaleria 
de les Terres de l’Ebre de l’Ins. 
Joaquim Bau, amb posterior 
degustació. 
Lloc: Pati interior del Claustre de la 
Immaculada
Col·labora: Homàtic Hosteleria, J&J 
Pons i Parades del Mercat de Jesús.
14.00 h. Tancament del recinte fi ral.
16.00 h. Obertura del recinte fi ral.
16.45 h. Recepció ofi cial a l’Ajun-
tament de Jesús a l’Inaugurador 
de la Fira.
Signatura del Llibre d’Honor al 
Saló Noble.
A continuació inauguració de les 
exposicions:
- Exposició: Oliveres Mil·lenàries. 
Territori del Sénia.
- Exposició de guarniments per 
a cavalls de muntura, treball, 
competició, i tot tipus d’artesania 
en cuir, del guarnicioner Mariano 
de Tivenys.
Lloc: Espai d’Exposicions del Claustre 
de la Primera Planta de l’Edifi ci de la 
Immaculada
17.00 h. Inauguració Ofi cial de 
la Fira a càrrec del Sr. José Luis 
Mora, President de la Cambra de 
Comerç, Indústria i Navegació de 
Tortosa.

Parlaments d’inauguració a càrrec de:
-  Molt Il·ltre. Sr. Pere Panisello, 
Alcalde President de l’EMD de Jesús.
-  Sr. José Luis Mora, inaugurador 
de la Fira.
-  Il·lm. Sr. Ferran Bel, Alcalde de 
l’Ajuntament de Tortosa.
Actuació de la Banda Juvenil de 
l’Escola de Música Manel Marti-
nes i Solà. 
17.30 h. XVIII Trobada de Gra-
llers i Dolçainers dels Països 
Catalans amb cercavila pels carrers 
del poble amb la participació de les 
següents colles:
•  Grallers d’Aldover
•  Gaiters de l’Aguilot
•  Bot
•  Grallers d’Horta
•  Massalió
•  Grallers de Roquetes
•  Colla Jove de Dolçainers de Tortosa
•  Colla de Dolçainers “geganters” de 
Ferreries
•  Els Sacaires
•  Grallers d’Ulldecona 
•  Grallers de Reus (La canya d’or)
•  Dolçainers de Vinaròs 
•  Penyaroja 
•  Valdealgorfa 
•  Colla Borumballa 
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•  Dolçainers i Tabalers del Reguers
•  Grallers de Jesús

MOSTRA GASTRONÒMICA

17.30 h: Exposició culinària de 
plats que tinguin entre els seus 
ingredients l’oli.
Amb la participació de: 
– Restaurant Amaré: “Carpaccio de 
peus de porc, gambes i ceps”
– Parador de Tortosa: “Milfulls de foie, 
bolets i ceba caramelitzada”
– Restaurant Equitor: “Mar i muntanya 
de carxofes i canyuts”
– La Caldereta: “Fideuada de verdures 
de la nostre horta”
– Restaurant Matadero: “Cua de Bou”.
– Bar Restaurant La Gela: “Rotllets de 
pollastre i massana amb salsa de curri”
– Restaurant El Parc: “Oli de Pesto – 
Mojo Picon verde – Pa d’oli d’oliva 
verge amb romaní”.
– Restaurant Bon Profi t: “Xapadillo 
d’anguila”
– Restaurant Calau: “Calçots a la brasa 
en salsa”
– Restaurant Lo Llaüt: “Carré de corder 
en crosta d'olives i oli d'oliva verge” 
– Restaurant Castells: “Pizza Tortosina”

– Restaurant Gelateria José María: 
“Torrada amb sardina”
18.00 h. Cercavila pels carrers 
del poble i recinte fi ral a càrrec 
de les colles participants a la 
Trobada.
18.00 h: Concurs de Mestres del 
Morter, amb elaboració d’allioli 
aromàtic i adobat.
Els guanyadors del Mestre del Morter 
d’edicions anteriors, participaran 
en aquest concurs amb oli d’oliva 
aromàtic, amb el què elaboraran 
allioli de diversos gustos.
Als guanyadors se’ls obsequiarà amb 
una invitació per a dues persones, per 
gentilesa de Restaurant Equitor.
El Jurat estarà compost per prestigiosos 
restauradors presents a la Festa 
Gastronòmica. 
18.30 h. Demostració d’esquilar 
animals, a càrrec del Sr. José 
Fuentes Reverté “l’esquilador”.
Demostració de cordar cadires, 
a càrrec del Sr. Segundino Sales.
19.00 h. Concert de gralla, 
dolçaina i tabalet a l’escenari 
de la Fira. 
Lloc: Pl. de la Creu
20.00 h. Lliurament dels premis 
del XIII Concurs de Pintura del 
Poble de Jesús.
Assistirà a l’acte el Sr. Francesc Ferrer i 
Celma, Director dels Serveis Territorials 
de Cultura a les Terres de l’Ebre. 
Lloc: Sala Jordi Brull i Martínez a 
l’Edifi ci de la Immaculada.
21.00 h. Sopar de Germanor amb 
totes les colles assistents a la Masia.
21.30 h. Tancament del recinte fi ral.
23.00 h. Cercavila des de la Ma-
sia al Casal acompanyats pel 
grup Xarop de Canya. 
24.00 h. Festa - Concert Folk. 
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ació Plat i Got, J&J Pons i Parades del 
Mercat de Jesús.
11.00 h a 13.00 h. Taller de Jocs 
Tradicionals: es proposaran di-
ferents jocs tradicionals als què 
jugaven els nostres iaios i iaies. 
Els jocs estan fonamentats en les 
històries que ens ha explicat la 
gent més gran de Jesús.
Organitza: CEITTE
Lloc: Pl. Pati de la Immaculada
11.30 h. XVIII  CONCURS D’ALLI-
OLI – II TRIATLÓ DE L’OLI
La persona guanyadora serà nomenat 
Mestre del Morter i passarà a formar 
part de la Confraria del Mestre del 
Morter.
A dit concurs també participaran re-
presentants d’ Associacions i Entitats 
del Poble.
Al guanyador se l’obsequiarà amb una 
invitació per a dues persones obsequi 
del Bar-Restaurant La Gela.
El Restaurant Gelateria José María, 
obsequiarà al guanyador del concurs 
d’allioli de les Entitats, amb una invita-
ció per a dues persones.
Prova puntuable per al II Triatló de l’Oli.

Amb l’actuació dels grups de renom als 
Països Catalans:
– Pepet i Marieta
– Vent de Ball
– Xarop de Canya
Lloc: Casal Jesusenc.
Organitza: Grup de Gralles i Tabals de 
Jesús i EMD de Jesús
Col·labora: Diputació de Tarragona 
Entrada gratuïta 

Diumenge, 24 de febrer

10.00 h. Obertura del recinte fi ral.
10.15 h. Esmorzar de pagès. Preu: 
4,00 €
10.30 h. Inscripcions per a participar 
al XVIII Concurs d’Allioli.
10.30 h a 13.30 h. Campanya 
d’extraccions de sang “Especial 
Fira de l’Oli” a càrrec del Banc 
de Sang. 
11.00 h Taula de l’Oli de la Llotja 
de Contractació de Tortosa.
Es fi xaran els preus de referència 
del preu de l’oli.
Organitza: Cambra Ofi cial de Comerç, 
Indústria i Navegació de Tortosa
Lloc: Pl. de la Creu.
11.00 h. Elaboració en públic i 
retransmès per circuit de TV de 
dues receptes: "El precursor de 
la vida amb elements de la terra 
i del mar" i "Vellutat de tomata 
d'hivern amb formatge de cabra, 
oli d'oliva morruda i orenga" a 
càrrec de Margaret Nofre del 
Restaurant Sant Carles, amb 
posterior degustació. 
Lloc: Pati Interior del Claustre de la 
Immaculada                                        
Col·labora: Homàtic Hosteleria, Associ-
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Prova puntuable per al Circuit de Pe-
nyes.
12.00 h. Administració de la San-
ta Unció als majors de 70 anys.
Lloc: Església Parroquial
12.00 h. Cercavila de la Banda 
de Música Manel Martines i Solà 
pels carrers de la Fira, fi nalitzant 
a la Pl. de la Immaculada.
12.00 h. XXIX Concurs al Tast 
d’Oli de les Terres de l’Ebre 
(Modalitat de Productors envasadors i 
particulars).
Presidirà l’acte el Sr. Jaume Antich i 
Balada, Representant de la Man-
comunitat de la Taula del Sénia.
Col·labora: Cambra Ofi cial de Comerç, 
Indústria i Navegació de Tortosa.
Lloc: Pl. de la Creu (Escenari).
13.00 h. Elaboració en públic i re-
transmès per circuit de TV d'una 
recepta: “Carxofes farcides amb 
oli d’oliva de les nostres terres”, 
a càrrec dels alumnes de l’Esco-
la d’Hostaleria de les Terres de 
l’Ebre de l’Ins. Joaquim Bau, amb 
posterior degustació. 

Lloc: Pati interior del Claustre de la 
Immaculada
Col·labora: Homàtic Hosteleria, J&J 
Pons i Parades del Mercat de Jesús.
14.00 h. Tancament del recinte Firal.
16.00 h. Obertura del recinte Firal.
16.30 h. XVIII CONCURS DE PLE-
GADORS MANUALS D’OLIVES 
SENSE UNGLES – II TRIATLÓ DE 
L’OLI.
Els concursants hauran de portar el 
cabàs.
El Bar Casal de Jubilats Sant 
Francesc, obsequiarà al guanyador 
del Concurs amb una invitació per a 
dues persones.
Prova puntuable per al II Triatló de l’Oli.
Prova puntuable per al Circuit de Pe-
nyes.
Participen les Entitats en equips.
Durant el transcurs del mateix, es realit-
zarà la cantada de Jotes Versades 
guanyadores del VI Concurs de 
Jotes Joan Prades "Joan de Fi-
gueretes", i la Ballada de Jota a 
la Plaça.
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Amb la col·laboració de l’Escola de 
Música Manel Martines i Solà.
18.30 h. Elaboració en públic 
i retransmès per circuit de TV 
d'una recepta: “Arròs en pato i 
anguila” a càrrec del cuiner Jordi 
Gordo del Restaurant Bon Profi t, 
i posterior degustació.
Lloc: Pati interior del Claustre de la 
Immaculada
Col·labora: Homàtic Hosteleria, J&J 
Pons i Parades del Mercat de Jesús.
19.00 h. XVII Concurs d’olives 
posades casolanes.
* Els participants podran portar les 
olives el primer dia de la fi ra.
20.00 h. Lliurament de premis als 
guanyadors.
A continuació, sorteig entre els 
visitants a la Fira, que siguin 
posseïdors de butlletes, del seu  
pes en litres d’oli, les butlletes 
seran lliurades gratuïtament per 
tots els estands de la Fira. 
És imprescindible que el guanyador es 
trobi present en el moment del sorteig.
Col·labora: Soldebre

AL RECINTE FIRAL
MOSTRES GASTRONÒMIQUES

- Demostració d’elaboració i degustació 
d’aiguardent, amb la col·laboració de 
l’Ajuntament de Prat de Comte.
- Degustacions de productes elaborats 
amb oli d’oliva, a càrrec dels alumnes 
de l’Escola d’Hostaleria Terres de l’Ebre 
de l’Ins. Joaquim Bau.
- Tast popular d’oli.
- Exposició d’oli de les diverses comu-
nitats autònomes d’Espanya.
- Exposició de la mostra culinària al 
Recinte Firal.
- Degustació de l’oli amb pa torrat als 
diferents estands de la Fira.

CULTURA POPULAR DEL MÓN 
DE LA PAGESIA

- Demostració de llatar en pauma, 
exposició i venda d’objectes de llata 
tradicional. A càrrec de les llatadores 
dels Reguers.
- Demostració d’esquilar animals, 
a càrrec del Sr. José Fuentes Reverté 
“l’esquilador”. 
- Demostració de cordar cadires, a 
càrrec del Sr. Segundino Sales. 
- Mostra de diverses varietats d’olives 
(Arbequina, Picual, Cornicabra, Blan-
quilla, Farga, Morruda, Sevillenca, 
Mansanilla, bombilleta, empelte...)
- Exposició d’una reproducció 
d’una casa de pagès amb els seus 
estris i amb un molí de pedra amb 
tracció d’una euga.
- Exposició i demostració de tres mo-
lins antics.
- Exposició i demostració de les 
eines i materials que s’usaven 
per esquilar “el ganado” i els 
animals del camp.
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Exposicions:
 - Exposició: Oliveres Mil·lenàries. 
Territori del Sénia.
Lloc: Espai d’Exposicions del Claustre 
de la Primera Planta de l’Edifi ci de la 
Immaculada.
- Exposició de guarniments per 
a cavalls de muntura, treball, 
competició, i tot tipus d’artesania 
en cuir, del guarnicioner Mariano 
de Tivenys.
Lloc: Espai d’Exposicions del Claustre 
de la Primera Planta de l’Edifi ci de la 
Immaculada.
- Exposició: “Dubtes? La Catalu-
nya del demà”.
Organitza: Jesús per la Independència.
Lloc: Claustre de l’Edifi ci de la Immacu-
lada. Planta baixa.
- Exposició dels quadres partici-
pants al XIII Concurs de Pintura 
del Poble de Jesús. 
Lloc: Espai d’Exposicions del Claustre 
de la Primera Planta de l’Edifi ci de la 
Immaculada
- Exposició Fotogràfi ca del Pesse-
bre Vivent de Jesús a càrrec de
LEGNA.
Lloc: Centre Parroquial  
- Exposició de miniatures d’eines 
del camp fetes pel Mestre Artesà, 
Sr. Fernando Ferré.
Lloc: Baixos de l’ Edifi ci de la Imma-
culada
- Exposició de pintura de Marisa 
López.
Lloc: Espai d’Exposicions del Claustre 
de la Primera Planta de l’Edifi ci de la 
Immaculada
- Portes Obertes del Taller de 
Pintura a l’oli d’Ester Besolí. 

Horari:  Dissabte 23 i diumenge 24 de 
febrer de 10 h a 13.30 h  i  de 17 h a 
20 h. Entrada lliure
Lloc: C/ Misericòrdia, 22 (enfront del 
Mercat)

NOTES:

- La inscripció dels concursos es realitzarà 
a les oficines de l’EMD de Jesús fins el dijous 
21 de febrer, a les 13.00 h.
- Els Estands de la Fira obsequiaran als 
visitants amb butlletes per al sorteig 
del seu pes en oli.
- Hi haurà degustació de torrades de 
pa amb oli als estands de les cooperatives 
i moliners.
- Hi haurà servei de barra amb productes 
típics durant els dies de la fira.
- Hi haurà atraccions infantils instal·lades 
al C/ Església.
- Durant els dies de la Fira, Opticalia Innova, 
repartirà caramels i marxandatge. 
Lloc: Opticalia Innova
- Durant els dies de la Fira de l’Oli, “Jesús per 
la Independència” tindrà un estand informatiu 
amb butlletes per inscriure’s a l’Assemblea 
Nacional Catalana (ACN) i amb marxandatge 
independentista divers.
- Els aparcaments estaran ubicats (veure 
plànol i hi haurà la senyalització adequada) a:
* al pati de l’Institut Escola Daniel Mangrané, 
al costat del barranc.
* al terreny situat a la Ctra. de Roquetes.
* darrere del Camp de Futbol.
– Visita Guiada al Centre d’Interpretació 
de l’Oli. 
Es fan passis especials d'1,50 € el dissabte 
23 de gener a les 10 h i a les 12 h. 
Imprescindible concretar visita al correu elec-
trònic aramirez@soldebre.es o als telèfons 
977502184 / 660997643.
Lloc: Museu de l’oli de Soldebre.
– L’EMD de Jesús vol agrair la col·laboració 
de Soldebre.
– La Comissió organitzadora es reserva el dret 
de suprimir o modificar qualsevol dels actes en 
cas que fóra necessari.


