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XXVII Fira de l’Oli de les Terres de l’Ebre
VI Fira de la Garrofa

Ens trobem al davant d’una nova edició 
de la Fira de l’Oli i la Garrofa de les Terres 
de l’Ebre. Després d’haver-nos vist obligats 
a fer l’anterior edició de forma virtual, ara 
recuperem la presencialitat tot i que en una 
data diferent a què estàvem acostumats. 

Han passat 27 anys des de la primera edició 
i són molts els canvis que ha viscut la nostra 
societat en aquest temps. El sector agrícola, 
i especialment el món de l’oli i darrerament 
també la garrofa, el sector firal, els hàbits de 
consum i la forma d’ocupar el temps de lleure 
de les persones, canvis en tots els aspectes de 
la nostra vida que han fet que organitzar una 
fira com la nostra esdevinga cada vegada més 
complicat. A causa d’això, i des de la Comissió 
Organitzadora, a qui agraeixo un any més les 
hores de treball desinteressat, hem apostat per 
introduir canvis i fer una fira diferent per tal de 
poder-la potenciar, al mateix temps que en mantenim l’essència. D’aquesta forma en 
canviem la ubicació i la traslladem a la zona del pavelló poliesportiu, però a la vegada 
conservem tots els elements que durant anys han estat els nostres trets característics: 
els concursos, la cultura popular, la música, la gastronomia i els tastos...

El fet de realitzar la fira al pavelló ens permet poder oferir els estands gratuïtament 
als expositors per potenciar així la part expositiva que s’havia vist afectada per la 
inactivitat ocasionada per la pandèmia. Allí hi tindrem, com sempre, l’espai Àgora de 
l’Oli amb els millors olis de les nostres terres i que com ja és habitual participaran en 
el XXXVIII Concurs al Tast dels Olis de les Terres de l’Ebre. També hi trobareu la mostra 
gastronòmica amb degustacions, elaboració de plats en directe i altres activitats.

Com a novetat, i perquè els visitants puguen gaudir també dels nostres establiments 
de restauració, trobareu una zona lúdica infantil als carrers del nostre Poble perquè 
puguen allargar la seua estada a la nostra fira amb l’oferta de productes de proximitat 
amb el menú de la fira que serviran.

Una vegada més durant aquests dies el poble de Jesús intentarem ser micròfon 
per recollir els neguits i ser altaveu per promocionar i difondre les necessitats d’un 
sector que cada dia ens omple el rebost de casa nostra i que massa sovint és el gran 
oblidat per la societat. Amb aquesta nova edició i amb el nou impuls que des de 
la Comissió Organitzadora esperem que tinga, volem acompanyar i reivindicar les 
nostres pageses i els nostres pagesos, inauguradors en aquesta ocasió, i a la vegada 
oferir als visitants un cap de setmana de múltiples activitats amb un nexe comú: 
l’oli i la garrofa.

Que tingueu una bona fira! 

VÍCTOR FERRANDO I SABATÉ
Alcalde de Jesús

TORNA LA PRESENCIALITAT A
LA FIRA DE L’OLI I LA GARROFA
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Arriba una de les fires més importants que 
cada any tenen lloc al nostre municipi i també 
una cita de referència per al conjunt de les 
Terres de l’Ebre: la fira de l’Oli i de la Garrofa de 
Jesús. I ho fa amb moltes novetats. Una de les 
més destacades és que ho fa en uns dies que no 
són els habituals: esperàvem amb moltes ganes 
poder-nos retrobar després de dos anys sense 
haver pogut organitzar la fira per la pandèmia. 
Però la situació que encara vivíem al principi 
d’any per la prevenció va aconsellar l’EMD i la 
comissió organitzadora a traslladar-la des del 
febrer fins al maig. Una decisió que ara ens 
permetrà que puguem viure la fira de l’Oli i de 
la Garrofa d’una manera més intensa. 

Una altra novetat destacada és el canvi 
d’ubicació. El pavelló poliesportiu que vam 
estrenar al 2019 acollirà ara també la fira, 
permetent una major comoditat per a expositors i visitants i potenciant, encara més, 
el caràcter de trobada que té la fira de l’Oli i de la Garrofa.

Em fa especial il·lusió que la inauguració d’aquesta edició vagi a càrrec de pagesos 
del poble. Un bonic i encertat homenatge a les persones que fan possible que tinguem 
excel·lents productes gastronòmics vinculats al sector primari. A totes les famílies 
tenim o coneixem persones que estan estretament lligades amb els treballs de la terra, 
una tasca moltes vegades complicada i exposada a dificultats, però indispensable per 
a que puguem gaudir dels seus bons resultats a la taula i que també puguem tenir-
ne el rebost ple. Cal que tots en siguem ben conscients quan anem al supermercat.

Ara podrem degustar alguns d’aquests productes a la fira, com ara el magnífic oli 
d’oliva que tant ens caracteritza com a municipi i com a territori. Origen, també, 
d’aquesta fira que ja arriba a la 27a edició a la qual es va afegir la fira de la garrofa, 
un altre producte molt arrelat al territori, que ja va per la 6a edició. Enguany, amb 
novetats també pel que fa a la garrofa, ja que incorpora el primer concurs al millor 
garrofer monumental de l’Estat espanyol.

Concursos, gastronomia, tallers, conferències... El programa és ple de propostes 
per a animar-nos a participar-hi. Per tant, us convido a vindre a Jesús i a participar 
a la fira. Felicitats, un any més, a la comissió organitzadora, a l’alcalde-president de 
l’EMD, Víctor Ferrando, i a tot l’equip de l’EMD de Jesús, en aquesta ocasió encara 
amb més motiu per la represa de l’activitat després de dos anys. Molt bona fira a 
tots i a totes!

MERITXELL ROIGÉ I PEDROLA
Alcaldessa de Tortosa

UN BONIC I ENCERTAT HOMENTAGE ALS PAGESOS,
INAUGURADORS DE LA FIRA

Ajuntament
de Tortosa
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Tal com hem anunciat, aquesta edició 
de la Fira, efectivament és molt esperada 
per tots, ja que després de dos anys 
sense poder realitzar-se a causa de la 
pandèmia, ja la tenim altra vegada de 
forma presencial.

Vam iniciar l’any amb un índex elevat 
de contagis i molt preocupant al nostre 
poble. Es va creure convenient ajornar-la 
uns mesos, concretament posposar-la al 
mes de maig.

L’edició anterior es va realitzar en un 
format virtual i a la web www.firesvirtuals.
cat/firaoligarrofajesus teníem tots els 
espais més destacats.

Però en aquest nou format, hi faltava 
alguna cosa: el contacte físic. No es 
respirava ambient de fira, no es passejava 
pel l’espai firal, ni es gaudia dels expositors. 
Hi ha moments que el contacte amb les 
persones és necessari i en format virtual 
no es donen aquestes circumstàncies.

La finalitat de la Fira de l’Oli i de la Garrofa, com totes les fires es fidelitzar 
relacions comercials,  impulsar l’economia del poble i generar riquesa al territori.

I bé, un any més aquí estem, estrenant  nova ubicació al pavelló poliesportiu 
i els seus voltants. No deixa de ser un repte; confiant sigui un referent per anys 
futurs i  en aquesta edició fer un reconeixement als pagesos del nostre poble.

Com a President de la Fira vull fer un agraïment per a les persones que han 
dipositat en mi la seva confiança, a l’Alcalde-President, al Regidor de Fires i 
Festes, als membres de la Junta Veïnal; com també al senyor Pere Panisello 
que fins a l’edició XXV va ser el President, per la seua dedicació i el seu treball 
constant per tal que tot estigués a punt.

En nom de la Comissió Organitzadora i en el meu propi, que gaudiu de la Fira.

Ànims, força i il·lusió per seguir endavant.

Bona Fira.

JOSÉ RAMON VALLÉS CANALDA
President de la Fira de l’Oli

i de la Garrofa

FIRA DE L’OLI I DE LA GARROFA.
ENGUANY UNA EDICIÓ MOLT ESPERADA
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Aquest any 2022 serà un any de 
novetats a la XXVII Fira de l’Oli i VI Fira 
de la Garrofa.

Els dies 13, 14 i 15 de maig Jesús 
tornarà a ser referent del món de l’oli i la 
garrofa. Després de l’edició virtual l’any 
2021 i d’haver d’ajornar-la el darrer cap de 
setmana de febrer encara per la incertesa 
de la pandèmia, la Comissió Organitzadora 
ja ho tenim tot a punt per celebrar la XXVII 
Fira de l’Oli i VI Fira de la Garrofa.

Una altra novetat enguany serà la seva 
ubicació. El pavelló i els seus voltants 
albergaran aquesta edició de la Fira. En 
una edició “especial” encara marcada per 
la pandèmia, la Comissió Organitzadora 
hem cregut oportú fer la prova de recollir 
tota la Fira, diferenciada en diferents 
espais, a la zona del pavelló i els seus 
voltants. Apostem fort per aconseguir 
noves sinèrgies entre expositors i Fira, oferint unes condicions immillorables per 
participar d’aquesta. No hem volgut deixar de banda tampoc al comerç, bars i 
restaurants del poble. A més a més dels menús de la Fira que serviran, portarem 
matí i tarda activitat pels carrers i places del poble.

Apostem fort pel Concurs al Tast dels Olis de les Terres de l’Ebre i l’Espai Àgora 
on poder degustar i admirar els millors olis del territori, sempre al costat de les 
activitats pròpies de la Fira.

Felicitar el col·lectiu de la pagesia de Jesús, merescuts inauguradors d’una 
Fira de productes de la terra com l’oli i la garrofa i per la seva tasca essencial 
aquests dos anys de pandèmia proveint-nos de productes de primera necessitat.

Ja per acabar, agrair la tasca de la Comissió Organitzadora de la Fira de l’Oli, 
dels Mestres del Morter, de la Comissió de Festes, d’entitats del poble i molts 
voluntaris i voluntàries que ens ajuden a tirar endavant la nostra Fira.

Jesusencs i jesusenques ens trobem aquests dies de Fira. Participeu vestits 
de pagesos dels molts actes preparats.

JOSEP PERE PUIG ROSALES
Director de la Fira de l’Oli

i de la Garrofa

FIRA 2022: NOVA DATA I UBICACIÓ
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Arriba, per fi, el moment de gaudir plenament 
i, si em permeteu, amb més ganes que mai, 
de la  27ena Fira de l’Oli de les Terres de 
l’Ebre. Després d’un confinament total de 
gairebé 3 mesos per culpa d’un virus que 
venia de l’altra punta de món i de més de dos 
anys de neguit constant, ens hem acostumat 
a tenir les mascaretes com a inseparables 
companyes de viatge. Però superada, o això 
sembla, l’època de les restriccions, toca ara 
expressar-nos amb total llibertat i posar en 
valor, una vegada més, la nostra cultura més 
arrelada, vinculada al cultiu de les oliveres i 
a l’obtenció de varietats d’olis amb diferents 
aromes i matisos. 

I aquí la meva felicitació als i a les qui 
heu fet possible una nova edició de la Fira 
de l’oli i la garrofa de les Terres de l’Ebre. 
Serà diferent, serà nova, serà, per fi, amb 
festa al carrer i serà, sobretot, molt viscuda. 
Important que tothom hi participeu, hi col·laboreu i tingueu la sensació que la 
vostra Fira ha tornat. I aquesta voluntat de tirar endavant és comuna a la gent de les 
nostres terres, de la garriga i del delta, de regadiu i de secà, d’hòmens i de dones 
enamorats de la terra que xafem i disposats a fer el que sigui per seguir-hi arrelats.

L’olivera és el cultiu de les Terres de l’Ebre, ara més que mai amb voluntat de ser 
reconeguts pels valors de la Reserva de la Biosfera, valors de respecte a la natura 
i als cultius, als paisatges i a la gent que hi treballa. Som un mosaic de productes 
agraris, som un rebost on tenim de tot i bo i som posseïdors d’una grandíssima 
diversitat d’olis, fruit de la cerca d’aquelles oliveres que millor s’adaptaven a les 
zones de cultiu. I això és el que cal seguir mostrant i posant en valor i anar guanyant 
en presència, en qualitat i en prestigi dels nostres olis.

El meu desig és que sigui una edició viscuda, alegre i festiva, però amb la voluntat 
de mantenir viva la tradició i el reconeixement dels nostres excel·lents olis. Volem 
ser referència a Catalunya pel bon treball, l’honestedat i la qualitat i volem ser cita 
obligada per qui busca ser una mica més a prop de l’entorn natural, la tradició i el 
fruit de les nostres oliveres.

JESÚS GÓMEZ FERNÁNDEZ
Director del DAAC Terres de l’Ebre

GENERALITAT 
DE CATALUNYA

SUPERADA L’ÈPOCA DE RESTRICCIONS TORNEM A 
POSAR EN VALOR ELS PRODUCTES DE LA TERRA A LA 

FIRA DE L’OLI I LA GARROFA



– 12 –

XXVII Fira de l'Oli de les Terres de l'Ebre
VI Fira de la Garrofa

recambios cimo, s.a.
carburants i lubricants cimo, s.a.

Polígon Industrial Eix de l’Ebre
Tel. 977 50 44 81 - 977 50 17 34  Fax 977 50 34 85
43520 Roquetes (Tarragona)

recambioscimovex3@gmail.com  -  www.recambioscimo.com
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Del 13 al 15 de maig ens 
retrobem de nou a la Fira de l’Oli 
per excel·lència, la de les Terres 
de l’Ebre, que arriba a la seva 
27a. Edició i  la 6a. de la Fira de 
la Garrofa.

L’any passat la vam viure de 
forma atípica, en format VIRTUAL. 
Amb gran esforç per part de la 
Comissió organitzadora de la Fira 
van realitzar-la en una situació 
complexa ocasionada, com tots 
sabeu, per la pandèmia.

Aquest any, la volem gaudir com 
mai, tornar a l’essència i omplir-la 
de visitants per conèixer aquesta 
tradició tant arrelada al territori.

L ’ A E C E ,  l ’ A s s o c i a c i ó 
d’Empresaris de les Comarques 
de l’Ebre, patronal del territori i 
en defensa de l’empresariat, vol 
donar visibilitat al treball que es 
realitza a les Terres de l’Ebre en el món oleícola des de fa generacions i que 
amb gran dedicació, produeixen un producte de gran qualitat visible i reconegut 
arreu del món.

És un plaer poder assaborir-lo i un orgull trobar-lo fora del territori, potenciant 
la marca Terres de l’Ebre.

Us animeu a visitar i participar als  tallers, demostracions de gastronomia, 
exposicions, xerrades..., i moltes altres activitats, que la Comissió organitzadora 
de la Fira ha preparat per a tots els visitants durant tres dies intensos a Jesús.

Molt bona Fira a tothom!!!

MARIA JOSÉ FERNÁNDEZ FERRER
Presidenta de l’Associació d’Empresaris 

de les Comarques de l’Ebre

ÉS UN PLAER ASSABORIR ELS PRODUCTES
DE LA NOSTRA TERRA
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Tot a punt per retrobar-
nos presencialment en  
una nova edició, la XXVII 
Fira de l’oli Extra Verge 
de la millor qualitat de 
les Terres de l’Ebre, amb 
la seva fira germana de la 
Garrofa  i l’espectacular 
exposició d’Àgora d’oli.

Una nova mostra de cultura 
i  tradició, homenatge a la  
nostra pagesia, recreant i 
posant en valor el treball 
dels nostres avantpassats.

Com a empresari del 
mateix sector oleícola, 
com a president de la 
Cambra de Comerç de 
Tortosa, continuem apostant per aquest important certamen, fem promoció i 
divulgació de la seva essència, sense oblidar com no, el concurs al tast, on 
diferents categories concursaran per les candidatures d’olis guanyadors molt 
apreciats i reconeguts al sector HORECA.
També us invitem a participar de la Llotja de Contractació de preus d’oli diumenge 
15 de maig, un espai de Networking i d’opinió per debatre l’actualitat del  sector 
en uns moments de grans canvis.
Voldria acabar donant el nostre ple suport des de la Cambra de Comerç de 
Tortosa a la comissió organitzadora pel nou certament i per l’aposta d’una  nova 
ubicació, el pavelló poliesportiu, unes instal·lacions que permetrà donar més 
seguretat, millor exposició, facilitats logístiques a tots els expositors, a la vegada 
es traduirà en una atenció al client i visitant amb més garanties.
Molt bona fira a tothom.

FRANCESC FAIGES BORRÀS
President de la Cambra Oficial de Comerç. 

Indústria i Navegació de Tortosa.

HEM DE CONTINUAR APOSTANT PER UN 
IMPORTANT CERTÀMEN COM EL DE JESÚS
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Tornem a emprendre amb il·lusió des 
d’Empreses Innovadores de la Garrofa EiG, 
aquesta VI Fira de la Garrofa, producte 
tan nostre, conreat a les nostres terres, al 
que dediquem els nostres esforços a fi de 
millorar i potenciar, tant el seu cultiu, com 
el consum dels productes que se n’obtenen. 

Finalment, gràcies al canvi de la data 
de celebració inicialment prevista, mos 
permetrà retrobar-nos tots i poder-ne gaudir 
d’ella. 

Empreses Innovadores de la Garrofa EiG 
és una associació amb personalitat jurídica 
i sense afany de lucre.

Des d’EiG seguim apostant per la R+D+I 
del cultiu del garrofer, amb el projecte 
“Foment i millora del cultiu del garrofer a Espanya”, i la promoció i foment del 
consum de la garrofa i el seus derivats en l’alimentació humana. 

Es treballa en les investigacions sobre noves varietats que produeixin un 
percentatge de garrofí més elevat, i una polpa amb els nivells de sucre desitjables, 
a fi de tindre una garrofa compensada i amb què es pugui obtenir el màxim valor 
econòmic. 

Quant a la promoció del cultiu de la Garrofa, en la actualitat EiG manté convenis 
amb diferents vivers, els quals ens produeixen, per la seva venda, tan planta 
borda com planta ja ingertada a preus competitius.

L’impacte esperat del nostre projecte sobre el sector de la garrofa nacional, 
està relacionat amb la millora de la propagació comercial, que pugi afavorir 
el foment del cultiu, la selecció de noves varietats, que s’adaptin millor a les 
actuals demandes comercials, l’increment de la sostenibilitat del cultiu pel seu 
benefici en la mitigació del canvi climàtic.

Us esperem al nostre estand per poder conversar i aclarir els 
dubtes que us pugin sorgir en referència als  nostres projectes i 
compartir amb vosaltres la nostra passió per la garrofa.

Us desitgem a tots una molt bona Fira 2022.

JOSEP BORRAS PAMIES
President d’EiG

CAL MILLORAR I POTENCIAR EL CULTIU I EL CONSUM 
DELS PRODUCTES QUE S’OBTENEN DE LA GARROFA
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Tel. 636 983 313  -  jcsangres@gmail.com 

SERVEIS AGRARIS
SANGRES GARCIA, CB

Condicionament de finques - Tractaments - Poda - Llenya ...
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“20 anys amb la Fira de les Terres de l’Ebre de Jesús”
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PROGRAMACIÓ
XXVII Fira de l'Oli de les Terres de l'Ebre 

VI Fira de la Garrofa

ORGANITZA: EMD de JESÚS I JESÚS ACTIVITATS I SERVEIS, SL
lloc: zona pavelló de jesús

DIJOUS, 12 DE MAIG
19.30h Es farà públic el resultat 
de cada categoria, i es donarà a 
conèixer els primers classificats 
en les diferents modalitats del 
premi al Millor Oli d’Oliva del 
XXXVIII Concurs al Tast dels Olis 
de les Terres de l’Ebre.
Lloc: Museu de l’Oli de la 
Cooperativa Soldebre.
A cont inuac ió  I I I  P remi 
Gastronòmic. 
Escollit entre tots els olis 
finalistes al XXXVIII Concurs al 
Tast dels Olis de les Terres de 
l’Ebre, per part de gastrònoms i 
xefs d’àmbit nacional.
Lloc: Museu de l’Oli de la 
Cooperativa Soldebre.

DIVENDRES, 13 DE MAIG
18.00h Preparació per a rebre la 
Santa Unció.
Lloc: Església Parroquial

XXIV Cicle de Xarrades
Daniel Mangrané

19.00h Presentació de la 
jornada.
Sr. Lluís Gimeno, president de 
la Comunitat de Regants del 
Xerta-Sénia.
Sr. Mingo Espuny, vicepresident 
de la Comunitat de Regants del 
Xerta-Sénia.
Sr. Jesús Gómez, director dels 
Serveis Territorials del DACC a 
les Terres de l’Ebre.

19.15h Regar al Xerta Sénia: 
Arguments per una decisió
Sr. Jaume Casadesus, cap del 
programa d’Ús Eficient de 
l’Aigua en Agricultura. IRTA.

20.30h Cloenda de la Jornada.
Sr. Víctor Ferrando, Alcalde de 
Jesús
Organitza: EMD de Jesús i DACC 
a les Terres de l’Ebre.
Lloc: Sala Jordi Brull i Martínez.
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DISSABTE, 14 DE MAIG
9.00h fins les 11.00h Esmorzar 
típic de pagès. Preu: 5,00€.
Jornada de camp de poda de 
l’olivera i comportament del 
cultiu del garrofer en regadiu.

9.15h Inscripcions i lliurament 
de la documentació.

9.30h Presentació de la jornada.
Sr. José Ramon Vallés i Canalda, 
president de la Fira.
Lloc: Edifici de la Immaculada.

10.00h Sortida a camp per fer 
la demostració de poda d’olivera. 
S’anirà amb els vehicles propis 
dels participants.
Sr. Tòful Farnós, podador 
professional.
A continuació, visita de diverses 
parcel·les de garrofers en 
regadiu.
Sr. Lluís Chavarria, director de 
l’Escola Agrària d’Amposta.

13.30h Cloenda de la jornada.
Víctor Ferrando, Alcalde de 
Jesús.
Organitza: Escola Agrària 
d’Amposta.
Col·labora: Comissió de la Fira 
de l’Oli i EMD de Jesús.

De 10.00h a 13.00h Jocs de 
Fusta i jocs tradicionals per totes 
les edats.
Lloc: La Pèrgola

10.00h IV Concurs de cuina 
de rebosteria de la garrofa. 
Els productes elaborats que 
participen al concurs es podran 
lliurar a l’estand d’EIG fins les 
12.00h, acompanyats de la 
fitxa d’inscripció corresponent. 
Aquests seran exposats a la 
mostra culinària.

10.00h Inscr ipc ions  per 
participar al XXIII Concurs 
d’Allioli Juvenil.
Lloc: Estand Informació de 
l’EMD de Jesús.

D’11.00h a 13.00h Matinal 
d’inflables per als petits de la 
casa.
Lloc: C. Sebastián Ladrón.

11.00h  XXI I I  CONCURS 
D’ALLIOLI JUVENIL per als 
jóvens menors de 18 anys.
S’obsequiarà els participants 
amb un val per un entrepà i una 
beguda. S’oferirà morter i mà, 
fins esgotar existències, a qui 
no en tinga. El Bar Restaurant la 
Gela obsequiarà amb dos menús 
al guanyador.
Col·labora: Distribucions Sebel. 
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11.30h Cercavila pels carrers 
i places del poble a càrrec del 
Grup de Gralles i Tabals de 
Jesús.
12.30h Veredicte del concurs de 
cuina de rebosteria de garrofa.
Al guanyador/a se l’obsequiarà 
amb un menú per a dues 
persones al Restaurant Lakinoa.

13.00h XXII CONCURS DE 
LLANÇADORS DE PINYOLS 
D’OLIVA AMB LA BOCA. 
Prova puntuable per al X Triatló 
de l’Oli.
Categoria General i Juvenil (per 
a jóvens fins a 14 anys).
En finalitzar s’obsequiarà tots els 
participants amb un aperitiu a la 
barra de la fira.

13.00h Ball de Vermut a càrrec 
del Grup de Gralles i Tabals de 
Jesús.
Lloc: Escenari principal de la 
Fira.

De 16.00h a 18.00h Jocs de 
Fusta i jocs tradicionals per totes 
les edats.
Lloc: La Pèrgola

16.45h Recepció oficial a 
l’Inaugurador de la Fira.
Signatura del Llibre d’Honor.
Actuació del Grup de Gralles i 
Tabals de Jesús.

17.00h Inauguració Oficial de 
la Fira a càrrec del col·lectiu de 
pagesos de Jesús. Parlaments 
d’inauguració a càrrec de:
- Sr. Víctor Ferrando, Alcalde de 
Jesús.
- Col·lectiu de pagesos de Jesús.
La Banda de Música Manel 
Martines i Solà interpretarà 
vàries peces.

De 17h a  19.00h Tarda 
d’Inflables per als petits de la 
casa.
Lloc: C. Sebastián Ladrón. 

18.00h Concurs de Mestres del 
Morter, amb elaboració d’allioli 
adobat.
En finalitzar el concurs el públic 
assistent podrà degustar les 
mostres presentades al concurs 
fetes amb olis macerats pels 
Mestres del Morter.
Al guanyador se l’obsequiarà amb 
dos menús invitació, obsequi 
d’El Parador. 
Col·labora: Ous Ferré.

18.30h Elaboració en públic 
i retransmès per circuit de TV 
d’una recepta de cuina de mercat 
amb productes de proximitat a 
càrrec la cuinera Patri Suárez del 
Restaurant Lakinoa i posterior 
degustació.
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Col·labora: Vins i Caves Llopart 
i Associació de Dones de Jesús

18.45h Degustació de gelat de 
garrofa amb goma de garrofí, 
elaborat pels alumnes de l’Escola 
d’Hosteleria de l’Institut Dertosa.
Col·labora: GA Torres, Comercial 
Garrofa i Productos Giró, SA 

19.00h Lliurament dels premis 
del XXI Concurs de Pintura 
de Jesús i del II Concurs de 
Fotografia de l’Oli, la Garrofa i 
la Pedra Seca.

21.00h Actuació del grup de 
gralles “Canya d’Or”. Les millors 
versions a ritme de tabal i gralla.
Lloc: Escenari principal de la 
Fira.

DIUMENGE 15 DE MAIG
9.00h fins les 11.00h Esmorzar 
típic de pagès. Preu: 5,00€.

10.00h Recepció oficial i 
signatura del llibre d’honor als 
representants de l’Associació de 
Veïns Jesús Pobre.
Entitat Menor dependent de la 
ciutat de Dènia (Alacant, Marina 
Alta).
Lloc: Escenari principal de la 
Fira.

10.00h Esmorzar  per  la 
Independència.
Organ i t za :  J e sús  pe r  l a 
Independència.

10.30h Ràdio Tortosa en directe. 
Programa Lo Rustifaci i les 
Pitances.
10.30h Inscr ipc ions  per 
participar al XXVI Concurs 
d’Allioli.
Lloc: Estand Informació de 
l’EMD de Jesús.

10.30h Taula de l’Oli de la Llotja 
de Contractació de Tortosa. 
Es fixaran els preus de referència 
del preu de l’oli. 
Organitza: Cambra Oficial de 
Comerç, Indústria i Navegació 
de Tortosa.

D’11.00h a 13.00h Matinal 
d’inflables per als petits de la 
casa.
Lloc: C. Sebastián Ladrón.

11 .00h  XXV I  CONCURS 
D’ALLIOLI.
La persona guanyadora serà 
nomenada Mestra del Morter 
i passarà a formar part de la 
Confraria de Mestres del Morter.
Al guanyador/a del Concurs 
d’allioli se l’obsequiarà amb 
una invitació de dos menús al 
Restaurant Equitor.



– 23 –

XXVII Fira de l’Oli de les Terres de l’Ebre
VI Fira de la Garrofa

Prova puntuable per al X Triatló 
de l’Oli.
Col·labora: Ous Ferré.

11.30h I Concurs al Millor 
Garrofer Monumental d’Espanya 
2021. 
Presentació del Concurs a càrrec 
del Dr. Joan Tous (EiG)
Lliurament del premi a càrrec del 
president d’IDECE. 
Organitza EiG. Col·labora: IDECE

11.30h Cercavila pels carrers 
i places del poble a càrrec del 
Grup de Gralles i Tabals de 
Jesús.
12.00h Administració de la 
Santa Unció als malalts o majors 
de 70 anys.
Lloc: Església Parroquial.

12.15h Lliurament dels Premis 
del XXXVIII Concurs al Tast dels 
Olis de les Terres de l’Ebre. 
Presidirà l’acte José Maria Sanz 
Antolí, 25 anys membre de la 
comissió organitzadora de la 
fira i durant dècades vinculat 
a les activitats gastronòmiques 
populars de Jesús. Lloc: Espai 
Àgora.

13.00h XXIV Concurs d’olives 
posades casolanes.

Els participants podran portar 
les olives fins el diumenge a les 
11.00h.

De 17.00h a 19.00h Tarda 
d’inflables per als petits de la 
casa
Lloc: C. Sebastiàn Ladrón.

17.00h XXVI CONCURS DE 
P L E G A D O R S  M A N U A L S 
D’OLIVES SENSE UNGLES.
Els concursants hauran de portar 
el cabàs.
El Bar Restaurant Forquilla 
i  Gan i ve t  obsequ ia rà  e l 
guanyador/a del Concurs amb 
una invitació per un menú de 
dinar per dues persones. 
Prova puntuable per al X Triatló 
de l’Oli.

19.00h Elaboració en públic, 
posterior degustació i retransmès 
per circuit de TV d’una recepta de 
cuina de mercat amb productes 
de proximitat, a càrrec del Sr. 
Oscar Alba Notario, xef del 
Restaurant Lo Racó de Mig 
Camí.
Col·labora: Vins i Caves Llopart 
i Associació de Dones de Jesús.

20.00h Lliurament de premis 
als guanyadors dels concursos.
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Per finalitzar, sorteig entre els 
visitants a la Fira del seu pes en 
litres d’oli. 
La Comissió organitzadora lliurarà 
butlletes a tots els assistents. (És 
imprescindible que el guanyador 
es trobe present en el moment 
del sorteig.)
Col·labora: Soldebre. 
EIG (Empreses Innovadores 
de la Garrofa) sortejarà, entre 
els que hagin participat a la 
consulta mitjançant una “fitxa 
de valoració organolèptica de 
la garrofa”, un dinar per a dues 
persones al Restaurant l’Antic 
Molí d’Ulldecona.
Col·labora: EIG i Restaurant 
l’Antic Molí d’Ulldecona.

AL RECINTE FIRAL
MOSTRES 

GASTRONÒMIQUES
- Expos ic ió  de  la  Most ra 
Gastronòmica i dels dolços 
presentats al IV Concurs de 
cuina de rebosteria de la 
garrofa. 
Lloc: Espai Cuina en directe.

- Degustació d’oli amb pa torrat 
als diferents estands de la Fira.

- Degustació dels productes 
elaborats a la cuina en directe. 

- Tiquets degustació: A l’espai de 
la Cuina en Directe es podran 
adquirir tiquets de degustació 
de bunyols d’abadejo. Preu 
degustació: 1€. 

- Al costat mateix de l’espai de 
la Cuina en Directe, s’habilitarà 
un espai amb taules i cadires 
on poder degustar tots aquests 
productes.

CULTURA POPULAR DEL 
MÓN DE LA PAGESIA

- Demostració de llatar amb 
pauma, exposició i venda 
d’objectes de llata tradicional. 
A càrrec de les llatadores dels 
Reguers. 

- Exposició d’una reproducció 
d’una casa de pagès amb els 
seus estris i amb un molí de 
pedra. 

- Exposició i demostració de tres 
molins antics. 

- Mostra de cabres blanques 
dels Ports Tortosa-Beseit dels 
germans Pons Martí.

- Mostra i exhibició d’animals 
de camp de ramaders de les 
nostres terres.
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EXPOSICIONS:
- Exposició “Oliveres Mil·lenàries 
Te r r i t o r i  S én i a ”  d e  l a 
Mancomunitat Taula del Sènia.

- Expos ic ió  de l s  quadres 
participants al XXI Concurs de 
Pintura de Jesús. 

- Exposició de les fotografies 
participants al II Concurs de 
Fotografia de l’oli, la garrofa i 
la pedra seca.

- Exposició de miniatures d’eines 
del camp fetes pel Mestre 
Artesà Fernando Ferré.
Lloc: Baixos de l’Edifici de la 
Immaculada.

- Exposició de bonsais. Podrem 
trobar oliveres i diferents 
varietats d’arbres treballats 
amb aquesta tècnica d’art 
oriental per cultivar-los, a 
càrrec de l’Associació Cultural 
Bonsai Terres de l’Ebre. 

- Expos ic i ó  de  maque tes 
i premses d’oli a càrrec de 
l’artista local Pepe Bort.

- Exposició d’artesania a càrrec 
de l’artista Sr. Josep Duran.

- Exposició dels productes que 
s’han presentat al IV Concurs 
de Cuina de Rebosteria de 
Garrofa
Col·labora: Frigorífics Lluís.

NOTES:
- Horari de la Fira: 14 i 15 de 

maig, de 10h a 14h i de 16h 
a 21h.

- La Comissió organitzadora 
lliurarà butlletes a tots els 
assistents per al sorteig del 
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.

- Els aparcaments estaran 
ubicats (veure plànol) a:
Passeig Josep Puig, al costat 
de l’Institut Escola Daniel 
Mangrané.
Terreny situat al costat de 
la Carretera de Jesús a 
Roquetes.

- La Comissió organitzadora es 
reserva el dret de suprimir o 
modificar qualsevol dels actes 
en cas que fos necessari.
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MOSTRA GASTRONÒMICA:
1. Restaurant Cap de Ball 4 Camins: 
2. Braseria New Caro
3. Lo Racó de Mig Camí
4. Botànic
5. Bacallaners Sorolla
6. Parador de Tortosa
7. La Brasa de l’Ermita
8. Bar Restaurant Olimpic
9. Restaurant Sukomi
10. Restaurant la Gela
11. Restaurant Forquilla i Ganivet
12. Ember

Col·labora: Frigorífics Lluís.
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Es podrà visitar el taller de pintura d’Ester Besolí.
C. Misericòrdia, 22.
Horari: Dissabte i diumenge de 10.00h a 13.30h i de 16.00h a 
19.00h.
Entrada lliure.

BUS INTERURBÀ GRATUÏT 
Servei gratuït d’autobusos d’HIFE (L1) per 
als visitants de la fira (dissabte i diumenge).

TAST POPULAR DELS OLIS GUANYADORS AL
XXXVIII CONCURS AL TAST DELS OLIS

DE LES TERRES DE L’EBRE.
Durant els dies de la Fira els assistents podran valorar els olis 
guanyadors del XXXVIII Concurs del tast dels Olis de les diferents 
modalitats mitjançant una butlleta. Entre totes les valoracions 
s’efectuarà un sorteig. L’agraciat rebrà un lot de productes d’oli.

Horari: 
Matins: d’11.00h a 13.00h
Tardes: de 17.00h a 19.00h
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VI FIRA DE LA GARROFA 
 Durant els dies de la Fira, els assistents podran conèixer de primera 

mà tot el relacionat amb la garrofa, adquirir i degustar productes 
on aquest és l’ingredient principal. A l’estand d’EIG (Empreses 
Innovadores de la Garrofa) farem un tast de xocolata, coquetes, 
magdalenes, crema, pa, galetes i aiguardent dels mestres de Prat 
de Comte. Tots ells amb la garrofa com a protagonista. Entre totes 
les persones que passen a conèixer i degustar aquests productes 
es realitzarà una consulta mitjançant una fitxa de valoració 
organolèptica de la garrofa. Entre els participants se sortejarà un 
dinar per a dues persones al Restaurant l’Antic Molí d’Ulldecona 
sota la direcció del xef Vicent Guimerà, estrella Michelin i innovador 
en el món de la cuina, utilitzant productes de la garrofa.

- La participació als actes programats dins del marc de la XXVII Fira 
de l’Oli de les Terres de l’Ebre i VI Fira de la Garrofa, autoritza els 
organitzadors a poder publicar les fotografies realitzades en aquests 
a qualsevol mitjà de comunicació de l’EMD.

IV Concurs Instagram de la
XXVII Fira de l’Oli de les Terres de l’Ebre i VI Fira de la Garrofa 

- Del 13 al 15 de maig, a les 19.00h, penja al teu perfil d’Instagram 
fotografies de la Fira de l’Oli i de la Fira de la Garrofa. 

- Per participar-hi, has de tenir el teu compte d’Instagram obert i 
seguir el compte @jessEMD1, citar-lo al text de la fotografia i fer 
servir les etiquetes #somdeJesús i #FiraOliGarrofaJesús. Si aquests 
requisits no es compleixen, la fotografia no serà vàlida.

- L’usuari o usuària de la fotografia guanyadora d’Instagram rebrà 
un lot de productes de la Fira. El jurat estarà format per membres 
de la Comissió de la Fira de l’Oli, que veuran les fotografies sense 
saber-ne els autors o autores.
Organitza: EMD de Jesús
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MESTRES DEL MORTER
1996 - JOAN BLANQUET (†)

1997 - JOSÉ TOMÀS

1998 - FRANCISCO VIDAL

1999 - CINTA PANISELLO

2000 - CARMEN T. SABATÉ

2001 - MANUEL QUEROL

2002 - JOSEFA SANCHEZ (†)

2003 - JOSÉ GABARRÓ

2004 - IMMACULADA BEL

2005 - JAUME BOYER

2006 - GERARD CASTELLS

2007 - GUADALUPE PANISELLO

2008 - GERARD BORRÀS

2009 - DAVID DE LA VEGA

2010 - DAVID GINOVART

2011 - JOAQUIM PANISELLO

2012 - CRISTIAN MELERO

2013 - MARIA MARTÍNEZ

2014 - SÍLVIA PANISELLO

2015 - MARTA FAIGES

2016 - DAVID BARROBÉS

2017 - XAVIER SUBIRATS

2018 - NATÀLIA FERRÉ

2019 - MARIA PANISELLO

2020 - JUAN GUILLERMO PANISELLO

2021 - DESERT (Edició virtual)

* Es tracta dels guanyadors del concurs d’allioli dels vint-i-sis anteriors 
certàmens, que passen a formar part de la Confraria de Mestres del Morter.

ENTRADA A LA FIRA GRATUÏTA
Adreça Internet: www.jesus.cat

Correu electrònic: emd@jesus.cat 
Tel. 977 500 735

Setmanari L’EBRE. Diari Oficial de la Fira 

Edita: EMD de Jesús
Imprimeix: Impremta Querol, SL - Dipòsit Legal: T 561-2022



– 30 –

XXVII Fira de l’Oli de les Terres de l’Ebre
VI Fira de la Garrofa



XXVII Fira de l’Oli de les Terres de l’Ebre
VI Fira de la Garrofa

– 31 –

LLISTAT EXPOSITORS
NOM COMERCIAL ADREÇA CP POBLACIO Tel

AGRÍCOLA DEL CAMP - MONTEBRE Passeig Escoles, 71 43570 SANTA BARBARA  

AIGÜES DE TORTOSA Nova Estació 27 43500 TORTOSA 977510181

COLOMÉ MULET SL C. Molí del Pom 2 43897 CAMPREDÓ 977597167

COMUNITAT DE REGANTS XERTA SENIA   43570 SANTA BARBARA 627449646

CONSELL COMARCAL DEL BAIX EBRE C. Barcelona, 153 43500 TORTOSA 977445308

COOPERATIVA LA GRANADELLA Pl. Joan Perucho 25177 LA GRANADELLA 973133012

COOPERATIVA SOLDEBRE Ctra. Raval de Crist, s/n 43500 TORTOSA 977502184

DAAC - ESCOLA AGRÀRIA GANDESA   43780 GANDESA  

DOP OLI DEL BAIX EBRE- MONTSIÀ Ctra. Raval de Crist, s/n 43500 TORTOSA 977581212

DOP OLI TERRA ALTA Bassa d’en Gaire, 14 43580 GANDESA 977420474

EIG EMPRESAS INNOVADORAS DE LA 
GARROFA

Ctra. de Barcelona, 55 43570 SANTA BÀRBARA 977719807

EMBOTITS CASOLANS DE PLANOLES C. Estació, s/n 17535 PLANOLES (GIRONA) 972736224

EMBOTITS MONTS Ctra. Camprodon, SN 17860
SANT JOAN DE LES 
ABADESES

619282454

EMD JESÚS (INFORMACIÓ)
Pl. Pati de la 
Immaculada, 1

43590 JESÚS 977500735

FELIPE BORRAS C. Major 54 43550 ULLDECONA 977720032

FORAUTO MOTOR SL Av Barcelona, 37 43500 TORTOSA 655844218

FORN CARLOS RIPOLLES. SL
Av. Molins d’en Comte, 
31

43590 JESÚS 977500792

GOTES DEL PERELLÓ C. Colom 45 43519 EL PERELLÓ 650581283

IDENTITAT EXTRA VIRGIN OLIVE OIL Pg Manel Pallares 21 43596 HORTA DE SANT JOAN 620598182

LÄRNA C. Els Dolors, 4 43597 ARNES 657240607

MAS BETURIÀ S. Gaudí 4 43786 BATEA 649058824

MCN - IDM SANCHEZ   43590 JESÚS
638913409 - 
671840077

MITOPLANT, SL Partida Soldevila, s/n 43897 CAMPREDO 977597732

PRIMITIVO CONESA Ctra. Antiga de Xerta, s/n 43590 JESÚS 977502664

PROBODELT, SL Pol. Ind. Oriola 43870 AMPOSTA 977053834

PRODUCTES ALIMENTARIS DOP BAIX EBRE      

RÚSTICAS FAIGES Observatori 10 43520 ROQUETES 977500200 

TALLER JOSE M SUBIRATS Av. Catalunya 50 43514 MAS BARBERANS 619592447

TALLERES FUMADÓ Pda Plans Pol 52 Nau 9 43560 LA SÉNIA 643862312

TALLERS JUMAPER, SLU Ctra. Tortosa Aldea Km 9 43500 TORTOSA 676418897

TAST POPULAR DE L’OLI        

LLATADORES DEL REGUERS        
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XXXVIII Concurs
al Tast dels Olis de
les Terres de l’Ebre

CATEGORIES
A. PREMI AL MILLOR OLI D’OLIVA VERGE EXTRA DOP de les Terres de l’Ebre.
 Olis amb Denominació d’Origen Protegida (DOP) del Baix Ebre-Montsià i la Terra Alta.
 Premi in Memoriam al Sr. Joan Rodríguez Andreu.
B. PREMI AL MILLOR OLI D’OLIVA VERGE EXTRA de les Terres de l’Ebre sense 

DOP.
C. PREMI AL MILLOR OLI D’OLIVA VERGE EXTRA ECOLÒGIC.
D. PREMI AL MILLOR OLI D’OLIVA VERGE EXTRA. 
E. PREMI AL MILLOR OLI D’OLIVA VERGE. Productors particulars i de collita 

pròpia.
D’ENTRE EL MILLOR OLI DE LES CATEGORIES A, B, C i D S’ESCOLLIRÀ EL MILLOR OLI 
D’OLIVA VERGE EXTRA DEL CONCURS.

COMITÈ ORGANITZADOR
PRESIDÈNCIA D’HONOR
 Sr. José Maria Sanz Antolí
PRESIDENT: Sr. Víctor Ferrando i Sabaté
  Alcalde de Jesús
DIRECTOR: Sr. Josep Pere Puig Rosales
  Director de la Fira i regidor de Jesús
VOCALS:

DACC:  Sr. Francesc Estorach Fatsini
Responsable d’Obres del DACC a Terres de l’Ebre

EMD DE JESÚS: Sr. Ramon Pujol i Forés

CAMBRA DE COMERÇ: Sr. Francesc Faiges i Borràs 

Vocals de la COMISSIÓ ORGANITZADORA:
Sr. José Ramon Vallés i Canalda
Sr. Francesc Xavier Sol i Piñol

COMPOSICIÓ DEL JURAT DE LA FASE PRÈVIA
DIRECTOR: Sr. Josep Ma Audí i Vallespí
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MEMBRES SECTOR INDÚSTRIES I COMERÇ:
Sr. Benjamí Canalda i Gendre Agent Comercial
Sr. Àngel Calvet i Salvador Ideal, SA
Sr. Josep Valero i Puig Olis de l’Ebre, SA
Sr. Andrés Lapuerta i Roig Rep. Retor, SL
Sr. Guillermo Vidal i Gil Agent Comercial
Sr. Juan Ramon Colomé i Monllaó Olivite Export, SL

MEMBRES SECTOR COOPERATIVES I SATS:
Sr. Pau Roca i Gavaldà Agrícola del Camp. Santa Bàrbara, SCCL
Sr. Joan Gisbert i Cid Soldebre SCCL
Sra. Elena Valls i Tolosa Cooperativa Agrícola La Sénia, SCCL
Sr. Balbino Pastor i Porras Cooperativa Sant Isidre del Perelló

MEMBRES SECTOR MOLINS i ALMÀSSERES:
Sr. Josep Forés i Valls Agrícola Industrial Forés Tortosa
Sr. Alexandre Beltran i Carles Belcar CB – Tivenys
Sr. J. Carles Colomé i Mulet Almàssera Agrícola Colomé Mulet, 
 SL- Campredó

MEMBRE DEL PANELL DE TAST D’OLIS VERGES EXTRA DE CATALUNYA:
Sr. Josep Alqueza i Naya

COMPOSICIÓ DEL JURAT DELS OLIS GUANYADORS
Panell de Tast Oficial d’olis verges de Catalunya

BASES
ELS OLIS PRESENTATS AL CONCURS, OBLIGATÒRIAMENT ANIRAN AMB EL 
PRECINTE I L’ETIQUETA DE LA MARCA CORRESPONENT DE L’ENVASAT EN 
SÈRIE, EXCEPTE LA MODALITAT DE PRODUCTORS PARTICULARS (COLLITA 
PRÒPIA). 
LA RECOLLIDA DE LES MOSTRES (quantitat mínima dues botelles de 50cl o 75cl per 
cada oli presentat al concurs més una altra botella per ser exposada a l’Espai Àgora. 
Les botelles exposades a l’Espai Àgora formaran part d’un lot solidari amb el Projecte 
Emma) ES REALITZARÀ A L’EMD DE JESÚS I LES OFICINES COMARCALS DEL 
DACC A LES TERRES DE L’EBRE, FINS DIVENDRES, 22 D’ABRIL de 2022.  
CADA MOSTRA HAURÀ D’ANAR SEMPRE ACOMPANYADA DE LA SOL·LICITUD 
D’INSCRIPCIÓ, LA FITXA DE DADES DE PARTICIPANT I LA FITXA DE 
CARACTERÍSTIQUES DE L’OLI.
LA MODALITAT DE PRODUCTORS PARTICULARS (COLLITA PRÒPIA), PER 
PARTICIPAR AL CONCURS, NOMÉS HAURAN D’EMPLENAR LA CORRESPONENT 
FITXA. AQUESTES MOSTRES NO SERAN EXPOSADES A LA TAULA D’OLI 
GOURMET EXTRAVERGE DE LA FIRA DE L’OLI DE LES TERRES DE L’EBRE. 
EL DIMARTS, 26 D’ABRIL, A LES 19:30h, AL PANELL DE TAST  SITUAT A LA COOP. 
SOLDEBRE, ES FARÀ L’ELIMINATÒRIA PRÈVIA A LA FINAL, A LA QUAL HI PODEN 
ASSISTIR ELS PRODUCTORS PARTICIPANTS AL CONCURS.  
EL DIJOUS, 12 DE MAIG, A LES 19.30H, AL MUSEU DE L’OLI DE LA COOPERATIVA 
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DE SOLDEBRE, ES FARÀ PÚBLIC EL RESULTAT DE CADA CATEGORIA, I ES 
DONARÀ A CONÈIXER, ESCOLLIT D’ENTRE TOTS ELS PRIMERS CLASSIFICATS 
EN LES DIFERENTS MODALITATS, EL PREMI AL “MILLOR OLI D’OLIVA del 
XXXVIII CONCURS AL TAST DELS OLIS DE LES TERRES DE L’EBRE”. Acte obert 
a tothom. Es convocarà als mitjans de comunicació. 

ELS RESULTATS DE CADA CATEGORIA I EL PREMI AL MILLOR OLI D’OLIVA DEL CONCURS 
ELS EMETRÀ EL PANELL DE TAST OFICIAL D’OLIS VERGES D’OLIVA DE CATALUNYA.

PREMIS
PREMIS GENERALS 
•	 Trofeu als tres primers de cada categoria.

•	Divulgació a nivell de xarxes socials i premsa de l’esdeveniment i resultats del 
mateix. 

PREMIS AL PRIMER CLASSIFICAT DE CADA CATEGORIA
•	 Lliurament d’un lot de distintius/medalles adhesives per a l’embotellat del 

producte guanyador que l’acredita com a millor oli de la seva categoria del 
XXXVIII Concurs al Tast dels Olis de les Terres de l’Ebre. 

•	 Forta divulgació del producte els dies de la fira i distintiu especial dintre 
l’exposició d’olis de “L’ÀGORA D’OLI – TAULA GOURMET EXTRAVERGE” 
acreditant el producte com a millor oli de la seva categoria.

•	 El primer classificat de cada categoria rebrà un diploma i una fitxa tècnica amb 
les característiques del producte presentat. 

PREMIS AL MILLOR OLI D’OLIVA DEL CONCURS AL TAST DELS OLIS DE LES TERRES DE 
L’EBRE
•	 Trofeu. Compra per part de l’EMD de JESÚS d’un lot de botelles de l’oli guanyador 

per lliurar-lo com a detall, juntament amb productes relacionats amb el nostre 
poble, en actes organitzats per aquesta. 

•	 Lliurament d’un lot de distintius/medalles adhesives per a l’embotellat del 
producte guanyador que l’acredita com a millor oli del XXXVIII Concurs al Tast 
dels Olis de les Terres de l’Ebre. 

•	 Inscripció gratuïta, a càrrec de l’organització del concurs, de l’oli guanyador a 
concursos internacionals. 

•	Reportatges gràfics en mitjans de comunicació. 

•	 Forta divulgació del producte els dies de la fira i distintiu especial dintre 
l’exposició d’olis de “L’ÀGORA D’OLI – TAULA GOURMET EXTRAVERGE” 
acreditant el producte com a millor oli del concurs. 

LLIURAMENT DE PREMIS 
Diumenge, 15 de maig de 2022

A les 12.15h
Lloc: Recinte firal
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Com cada any, els Grallers de Jesús s’encarreguen de la part més 
musical i festiva de la fira, que després de fer-la virtual l’any 2021 i 
ajornar-la fins aquest maig per culpa de la pandèmia, retorna al carrer.

El format aquest any serà diferent, esperant ja el febrer del 2023 on 
recuperarem la “normalitat” amb la Trobada de cantadors i la Trobada 
de grallers i dolçainers.

Aquest any, dins de la XXVII Fira de l’oli i VI de la garrofa, les gralles 
i tabals participarem en diferents actes dissabte 14 de maig.

11.30h: Cercavila pels carrers del poble i el recinte de la fira.

13.00h: CONCERT/VERMUT a càrrec dels Grallers de Jesús a l’exterior 
del recinte firal (pavelló).

21.00h: Concert “Ball de gralles” amb la CANYA D’OR, al recinte 
exterior de la fira, per finalitzar la jornada.

LES GRALLES I TABALS
A LA FIRA DE L’OLI
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És una formació de gralles que 
neix a la tardor de l’any 1997 
a Reus. En un principi amb la 
formació tradicional de 3 gralles i 
timbal, on el carrer és el seu espai 
natural d’actuació, movent-se 
entre cercaviles, concerts i “balls 
de gralles”. 

El seu original i variat repertori 
i la seva llarga trajectòria, els ha 
portat a consolidar-se com un dels 
grups de referència de la música 
per a gralla. Les inquietuds i ganes 
per renovar el panorama graller han 
potenciat el creixement del grup 
enriquint-se amb altres músics 

i diferents formats. Tot això ha 
permès oferir una diversitat en la 
seva oferta d’espectacles

El 2013 van presentar el seu 
primer treball discogràfic amb la 
reinventada formació Canya d’Or 
Deluxe i algun convidat especial 
Viratges i estan preparant el seu 
segon. 

Aquesta formació ens ofereix 
adaptacions de músiques populars, 
rumba, ritmes balcànics, música 
klezmer, cúmbia, boleros, música 
antiga, pinzellades del jazz... tot 
això introduint el llenguatge de la 
improvisació.

LA CANYA D’OR
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C. Ricard Cirera, 5 - Tel. 977 443 644
43500 TORTOSA

losbanys@gmail.com  -  www.losbanys.es 
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- Iaio, encara que la Fira de l’Oli 
s’hagi ajornat al mes de maig, el 
sagrament de la Santa Unció també 
s’administrarà?

- Jo crec que sí, Oriol. La Santa Unció 
es pot administrar en qualsevol 
moment, bé perquè una persona està 
malalta o bé perquè l’han d’operar o 
perquè ja és una persona gran.

- Iaio, tu aniràs a rebre el sagrament?

- Sí, fill, sí. I la iaia també.

- Iaio, tu i la iaia esteu malalts?

- No fill meu. Tenim les sofrences 
pròpies de la edat, però malats greus 
no. Lo que sí que és veritat és que no 
tenim les forces de quan érem joves. 
En el sagrament de la Santa Unció el 
Senyor vol fer-se present en la nostra 
vida per ajudar-nos quan les forces 
ens fallen. Així ho digué als apòstols: 
“Jo estaré enmig vostre tots els dies 
fins a la fi del món”. 

- I per què aquí a Jesús es celebra a 
la Fira de l’Oli?

- L’oli té com totes les coses un 
doble valor, el material i l’espiritual 
o simbòlic. En la nostra cultura 
l’oli d’oliva té molta importància, 
l’utilitzem per a l’alimentació, com 
a combustible a les llànties, té unes 

propietats curatives, etc. L’oli dóna 
suavitat i alegria, dóna bellesa i 
frescor als nostres cossos. No és 
estrany que Jesús l’escollís com a 
matèria d’alguns sagraments.

- I cada sagrament s’ha de rebre a 
una edat determinada?

- No, exactament, però sí que cada 
sagrament correspon a una situació 
concreta, determinada i diferent de 
la vida de la persona. Per exemple, 
el Baptisme respon al naixement, 
la Confirmació al creixement, 
l’Eucaristia a la necessitat que tenim 
d’alimentar-nos, etc. 

- Jo també hi podré anar?

- Encara no fill, però si que pots 
acompanyar-nos a la iaia i a mi. Ens 
agradaria molt.

- Sí que ho faré. A mi també 
m’agradarà.

- Per acabar, deixa’m que et diga 
una cosa bonica: “La Bíblia parla 
de l’olivera simbolitzant la saviesa, 
la prudència i la prosperitat. L’olivera 
és el símbol per excel·lència de la 
convivència i de la pau”.

- Què bonic, iaio.

Mn. Paco 

CONTALLES A LA VORA DEL FOC
EL SAGRAMENT DE LA SANTA UNCIÓ
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Parador de Tortosa
Bar Restaurant Olimpic

Restaurant Sukomi
Restaurant 4 Camins
Lo Racó de Mig Camí

Restaurant Forquilla i Ganivet
Restaurant Botànic
La Brasa de l’Ermita
Braseria New Caro

Bacallaners Sorolla
Restaurant Ember’s
Restaurant La Gela

Mostra
gastronòmica
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Parador de Tortosa
COTXINETA PIBIL

• Farina de blat 200 g   gluten
• Ous 2 unitats   ou
• Anís dolç 44 gr
• Oli d’oliva Picual 50 gr

INGREDIENTS PER A LES FULLES:
(conté al·lergògens)

INGREDIENTS PER A LA COTXINETA 
PIBIL:
(conté al·lergògens)

Elaboració Fulles:
Barrejar els ous amb l’anís i l’oli d’oliva 
Picual. Afegir la farina i amassar durant 10 
minuts
Estirar amb un corró i tallar rectángles. Fregir 
en oli d’oliva fins que estiguin daurats i passar 
a una safata amb paper absorvent. Reservar.

Cotxineta pibil:
En un bol, barrejar el suc de taronja i llimona, 
el vinagre de poma, l’orenga, l’oli i la pasta 
d’achiote. Remoure i triturar fins obtener una 
salsa homogènia i una mica espessa.
Salpebrar la carn, col·locar-la en una safata 
i banyar amb l’adob d’achiote procurant que 
tota la carn s’impregni. Reservar una mica 

de salsa d’achiote. Guardar a la nevera fins 
al dia següent. Col·locar la peça de carn en 
un paper d’alumini i fer un papillot. Coure a 
200 graus durant 60 minuts. Per altra banda, 
picar a brunoise mitja ceba morada i picar a 
juliana les piparres, afegim suc de llimona 
i sal i reservar. Tallem la carn a rodantxes i 
després les esmicolem amb les mans. Afegir 
una mica de salsa d’achiote i barrejar bé 
perquè tota la carn agafi el saber.

Presentació:
Sobre la fulla, col·locar la cotxineta pibil, 
afegir la picada de ceba morada, piparra i suc 
de llimona i acabar-la amb la ceba morada 
tallada a juliana.

• Llom de porc 1 kg
• Ceba morada 1 

unitat
• Piparres amb vinagre 

2 unitats  sulfits
• Suc de taronja  

c/s
• Suc de llimona c/s

• Achiote en pasta 
80 gr

• Oli d’oliva 50 ml
• Vinagre de poma c/s   

sulfits
• Orenga c/s
• Sal c/s
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Bar- Restaurant Olimpic

PREPARACIÓ:

Trossegem el pit de pollastre en daus i els mesclem amb l’all picat, 
gingebre, garam masala, suc de llimona, sal, pebre i iogurt. Ho posem 
en una safata al forn durant 40 minuts a 180 graus i es reserva.
En una paella, posem la mantega, la ceba picada,  la salsa de tomàquet 
i sal, i sofregim a foc lent.
A la salsa, s’afegeix el pollastre reservat i es mescla.
Per emplatar, es posa un poc de coriandre pel damunt.
Es pot acompanyar amb arròs basmati o pa indi integral.

Bon profit!!

POLLASTRE TIKKA MASALA

• Pit de pollastre

• All

• Gingebre

• Mantega

• Garam masala

• Coriandre 

• Ceba

• Iogurt

• Salsa de tomàquet

• Sal

• Pebre negre

• Llimona

INGREDIENTS:

Tapes - Kebab - Durun
Entrepans - Pizza 

Plats Combinats …

Servei a domicili
Tel 877 640 804

Whatssap 602 808 810

Menú de la Fira 

Av. Molins d’en Comte, 15
Jesús
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Restaurant Sukomi

UNAGI NO TERIYAKI

ANGUILA, ARRÒS, SOJA, MIRIN, SAKE I 
MANTEGA DE CORIANDRE
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Restaurant 4 Camins

ELABORACIÓ:
Sofregim la ceba amb l’oli d’oliva fins que estigui transparent, li afegim 
el pebrot donant-li unes voltes i tot seguit incorporem la carxofa, l’all 
i el tomàquet.

Quan ja tinguem lo sofregit al punt l’hi tirem l’arròs i el remourem fins 
que agafi un color daurat, li afegim el brou de verdures i ho deixem 
coure sense remenar l’arròs. 

Uns 10 minuts abans d’acabar la cocció de l’arròs hi fiquem la baldana 
a rodanxes o esmicolada al gust.

La deixem reposat 5 minuts i la servim acompanyada d’allioli.

ARRÒS DE BALDANA I CARXOFES AMB ALLIOLI

• Arròs

• Baldana

• Carxofes

• Brou de verdures (ceba, 
porros, pastanaga…)

• Ceba

• Pebrot verd

• Tomàquet

• All

• Sal

• Oli d’oliva verge

INGREDIENTS:
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Lo Racó de Mig Camí
LLOM DE TONYINA AMB TARTAR TOMÀQUET I FESTUCS

ELABORACIÓ:
Encarregar al nostre peixater una peça 
de llom de tonyina de uns 400 grams, 
aproximadament. Tallar a 4 racions de 
100 grams.
Per a l’amanida de tomàquet i festucs: 
Peleu els tomàquets i talleu-los a daus 
d’1 cm, trossegeu els festucs verds amb 
l’ajuda d’un ganivet i piqueu la menta 
fresca el més fina possible.
Un parell d’hores abans d’usar-ho tot 
amanir tot juntament amb l’oli d’oliva 
verge.
Altres: Renteu els brots amb abundant 
aigua freda.

Poseu a coure el vinagre fins a reduir 
al 50%.

ACABAT I PRESENTACIÓ:
Salpebrar els daus de tonyina i cuinar en 
una paella antiadherent pels dos costats 
però deixant el centre ben vermell.
Col·locar al centre del plat i posar a 
sobre una cullerada del vinagre reduït i 
l’amanida de tomàquet i festucs.
Disposeu els brots d’herbes de forma 
elegant sobre l’amanida.
Acabar amb unes gotes de l’oli d’oliva 
que ha sobrat d’amanir l’amanida, que 
tindrà l’aroma a la menta impregnada i 
uns vidres de sal Maldon.

• Ventresca de tonyina 400 gr.
• Per a l’amanida de tomàquet i 

festucs:
• Tomàquet madur 2 unitats.
• Festucs 40 gr.
• Menta 4 fulles.

• Oli d’oliva verge varietat morrut.
• Altres.
• Brots d’herbes.
• Vinagre Cabernet Sauvignon (ho 

podem substituir per qualsevol vinagre 
de Mòdena o Jerez).

• Sal Maldon.

INGREDIENTS PER A 4 PERSONES
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MENÚ DIARI
Carns · Peix · Tapes · Bocates · Amanides · Hamburgeses · Crepes

Taules d’embotits · Carpaccio

Tota la nostra carta
també per emportar

Restaurant Forquilla i Ganivet

ELABORACIÓ
Agafarem una patata al caliu i la xafarem, posarem ceba caramel·litzada, 
sal, pebre i una mica d’oli d’oliva i ho mesclarem tot.

Després prepararem una mica d’escalivada amb sal i oli d’oliva.

En un aro posarem baix la mescla de patata i damunt la baldana tallada 
a rodanxes cobrint tota l’escalivada.

Per finalitzar, amb una mànega pastissera farem unes roses d’all i oli 
i ho gratinarem durant 5 min al forn.

TIMBAL DEL TERRENO

• Patata al caliu
• Ceba caramel·litzada
• Sal 
• Pebre 

• d’Oli oliva
• Escalivada 
• Allioli

INGREDIENTS:
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Restaurant Botànic

ELABORACIÓ
Tallarem les patates i la ceba en 
tires petites i de la mateixa mida.
Posarem el forn a escalfar, uns 
180°.
Agafem una safata, afegim les 
patates i la ceba i el bacallà i ho 
adherim amb una mica d’oli i sal.
Romandrà la safata al forn durant 
20 minuts. El temps és orientatiu, 
quan veiem que el bacallà esta 
cou, el traurem i deixarem només 
les patates.
Mentre que s’està acabant de 
fer, prepararem la muselina d’all. 

Muntarem la clara d’ou i afegirem 
a poc a poc a l’allioli.
Agafarem aquesta muselina i la 
posarem a sobre del bacallà i la 
ficarem al forn perquè es gratini. 
Es pot deixar tant de temps com 
vulgueu, com sempre, és a gust 
del comensal.

ACABAT I PRESENTACIÓ:
Posar les patates i la ceba sota 
del bacallà, en forma de llit. A 
més, com a salsa podeu afegir la 
salsa romesco per donar-li un toc 
diferent.

• 4 lloms de ba-
callà 

• 4 patates grosses

• All- i-oli
• 1 clara d’ou
• Oli

• Sal
• Salsa romesco

INGREDIENTS PER A 4 PERSONES

BACALLÀ A LA MOUSELINA D’ALL
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CN-340, KM 1091
43894 CAMARLES (TARRAGONA)

Tels. +34 977 47 00 31 / 83
comes@comes.es

www.comes.es
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La Brasa de l’Ermita

ELABORACIÓ:
En primer lloc farem l’allioli i el reservarem. Seguidament, farem 
la patata al caliu i les galtes de porc a la brasa. Un cop tot cuinat, 
emplatarem les dues galtes de porc amb les patates, tirarem sal 
escamada per damunt de les galtes i un raig d’oli d’oliva. Pel que fa a 
les patates, els hi tirarem un pessic de sal i pebre amb un raig d’oli. 
L’allioli el deixarem en una terrina a part. I a gaudir de la brasa! 

GALTES DE PORC A LA BRASA

• 2 galtes de porc
• 1 patata monalisa
• Escames de sal

• Pebre
• Oli d’oliva verge extra
• Alls

INGREDIENTS per a 1 persona:
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Braseria New Caro

ELABORACIÓ:
Es salpebra el rabo de bou i es passa per la farina. A una cassola amb 
oli es va daurant i reservant. 

A la mateixa cassola, tirem les verdures i les ofeguem. Afegim una mica 
de farina i el pebre vermell dolç i deixarem que treballi. 

Tornem a posar el rabo a la cassola i incorporem el vinagre i el vi, 
cobrirem amb brou i deixarem que bulli una hora i mitja a foc lent (si 
es fa a foc molt alt pot cremar-se). S’aparta el rabo, es passa per un 
colador xinès la salsa i es desgreixa.

Per servir el rabo, tindrem unes verdures cuites: pèsols, cols, patates, 
carlotes …

RABO DE BOU AMB SALSA MELOSA

• 1 Pessic de farina 

• 1 Ceba 

• 2 Pebrots verds 

• 2 Porros

• 2 Carlotes

• 1 Fulla de llorer 

• 1 Culleradeta de pebre 

vermell dolç 

• 1 Xorret de vinagre 

• 1/4 L. Oli 

• 2 Kg. Rabo de bou 

INGREDIENTS:
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Bacallaners Sorolla

ELABORACIÓ:
Posar una cassola al foc amb una mica d’oli els alls laminats i les tires 
de bitxo. Quan estiguin daurats es treuen de l’oli i es reserven. 

Es deixa temperar l’oli uns 5 minuts. Llavors afegim a la cassola els 
talls de bacallà  amb la pell baix, un al costat de l’altre i ho posem a 
foc molt lent. Anem movent  de forma rotatòria i mentre, anem afegint 
la resta de l’oli fins aconseguir que la salsa estigui lligada. 

BACALLÀ AL PIL PIL

• 4 talls de bacallà tradicional 
prèviament dessalats d’uns 2 
cm. de gruix.

• ½ lt d’oli d’oliva verge.
• 6 dents d’all.
• 4 tires de bitxo.

INGREDIENTS per 4 racions:
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Restaurant Ember’s

ELABORACIÓ:
Fem el Chutney de poma i reservem, a 
continuació fregim lleujerament els alls 
tendres, reservem i refredem. Un cop 
refredat fem un all i oli, per altra banda 
farem un oli de pinyons.

MONTATGE
Marquem l’hamburguesa pels dos 
costats, possem l’all i oli d’alls tendres 
a la base, cobrim amb el formatge fumat, 
Chutney de poma, rúcula i amanim amb 
sal, pebre i olí de pinyons.

ELABORACIÓ:
Cuinem la cua de bou de forma tradicio-
nal, deshosem i reservem la salsa.
Per altra banda fem una duxelle de 
Xampinyó i txalota. Ho mesclem amb la 
carn prèviament deshosada, reservem 
informem les hamburgueses.
Muntem la Maionesa amb la seva salsa.

MONTATGE:
Marquem l’hamburguesa, possem la 
salsa al fons, tapem amb el formatge 
Havarti i acabem amb unes fulles de 
rúcula.

HAMBURGUESA EMBER’S HAMBURGUESA SOLIDARIA

• Cua de bou Guisada tradicional-
ment i desoshada.

• Xampinyons.
• Pa Hamburguesa (Carlos Ripolles)
• Rúcula.
• Txalota.
• Formatge Havarti.
• Maionesa del seu suc.

• Hamburguesa 
Baldana Fores & 
Cid i Ember’s.

• Pa hamburguesa 
(Carlos Ripolles).

• Alls tendres.
• Chutney de 

poma

• Formatge fumat.
• Oli.
• Pinyons.
• Rúcula.
• Formatge Italia 

Fumat.

INGREDIENTS:

INGREDIENTS:

Part del benefici va destinat a la Lliga 
contra el Cáncer.



– 61 –

XXVII Fira de l’Oli de les Terres de l’Ebre
VI Fira de la Garrofa

Restaurant LA GELA

ELABORACIÓ:
Netegem la muixarra, la posarem a una safata de forn, seguidament hi 
afegirem l’oli, la ceba, els tomàquets, els alls i les pataques (tot tallat) 
al forn a 180º. Deixeu-ho coure uns 10m.

Ho cobrirem amb el brou de peix i deixarem coure fins quen les patates 
siguin cuites. Podem acompanyar el suquet amb allioli.

MUIXARRA AMB SUQUET AL FORN

• 1 Muixarra 

• Oli d’oliva, sal, pebre, julivert

• 3 Tomates

• 3 Grans d’alls

• 1 Ceba

• 2 Patates

• 1 Got de conyac

• Brou de peix

INGREDIENTS:
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Organitza: Col·labora:

ASSOCIACIÓ D’EMPRESARIS
DE JESÚS

DEL 20 AL 22 DE MAIG DE 2022 i
DEL 27 AL 29 DE MAIG DE 2022

BAR EQUITOR 
Tapa Guanyadora 2020

BAR LO QUADRO

BAR MODERN

BAR OLÍMPIC

BAR RESTAURANT 
EQUITOR

BAR RESTAURANT
LA GELA

FORN DE
CARLOS RIPOLLÉS 

RESTAURANT
FORQUILLA I GANIVET

7a Ruta
de Tapes de Jesús

#somdeJesús

TAPA +
BEGUDA

3,50€

COMPLETA LA RUTA I PARTICIPA
EN EL SORTEIG DE FINS A 500€



Menú de la Fira
als bars i restaurants del poble

al preu de 15 €

Mostra Gastronòmica
EXPOSICIÓ CULINÀRIA


