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Salutació de l’alcalde
Enguany, arribem a la 21a edició de la Festa de l'Oli de 
la Fatarella, que tindrà lloc els dies 7 i 8 de desembre.

Durant aquests dies, el nostre poble s'impregnarà 
d'oli, d'oliveres, de clotxa i de tots aquells altres pro-
ductes artesanals i tradicionals que ens faran gaudir 
de la Festa.

Perquè l'olivera és un dels principals conreus en el 
nostre terme, i l'oli serà el nostre producte estrella.

Com en anteriors edicions, aquesta Festa de l'Oli 
també volem que sigui un aparador per a la resta de 
productors i elaboradors d'oli de la nostra comarca i de 
les veïnes. 

A més, també podreu gaudir de tots els actes, activi-
tats, jornades i visites guiades, entre d'altres, que 
posen en valor, també, el nostre patrimoni.

Des d'aquí voldria agrair a tota la gent, entitats, asso-
ciacions, comerços i restauració pel seu compromís i 
plena col·laboració en l'organització d'aquest esdeve-
niment.

Des de el consistori, us convidem a la 21a Festa de l'Oli 
de la Fatarella, a visitar el nostre poble, a provar l'oli 
nou i a gaudir de tots els actes previstos.

Francisco Blanch Batiste
Alcalde de la Fatarella
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Dimarts 3 de desembre 

JORNADA TÈCNICA

El manteniment dels conreus com a eina de prevenció 

i contenció d'incendis.

 17.45 h // Presentació de la Jornada 

Iŀlm. Sr. Francisco Blanch Batiste, alcalde de La Fatarella. 

Sr. Carles Chiner Furquet, cap de l'oficina comarcal del 

DARP a la Terra Alta. 

 18.00 h // Intervenció de Sr. Guillem Argelich, tècnic de 

l'Àrea   d'Entorn natural i Territori del COPATE.

 19.00 h // Intervenció de Sr. Marc Castellnou, cap de 

l'Àrea del Grup d'Actuació Forestal del Departament 

d'Interior.

 20.00 h // Cloenda de la Jornada 

Sr. Josep Pere Colat i Clua, president de la DOP Oli Terra 

Alta. 

Al final de la jornada s'oferirà una degustació d'oli novell de 

la DOP Oli Terra Alta i de productes locals de La Fatarella.

Organitza: Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca 

i Alimentació i DOP Oli Terra Alta.

Coŀlabora: Ajuntament de la Fatarella | Departament 

d'Interior | COPATE

MOSTRA DE PRODUCTES ARTESANALS I 

TRADICIONALS

Els estands de la Mostra estaran oberts d'11 a 14.30 

h i de 16 a 19.30 h.

DEMOSTRACIÓ D'ARTS I OFICIS ARTESANS

Durant tot el dia hi haurà demostracions d'arts i 

oficis artesans en directe en diferents estands de la 

Mostra. Aquest any hem convidat un picapedrer, un 

torner, un escultor amb fusta d'olivera, un vitraller i 

un artesà del filferro.

TRENET DE L'OLI

Puja gratuïtament al trenet de l'oli i fes una volta pels 

carrers de la Fatarella. 

Horari de funcionament: d'11 a 14 h i de 16 a 19 h.

Patrocina: RallyRACC Catalunya-Costa Daurada

ACTIVITATS INFANTILS GRATUÏTES AL CARRER 

VALL DE LES MORERES

D'11.30 a 13.30 i de 16 a 19 h

§ Jocs gegants tradicionals

§ Taller de goma EVA

§ El galliner: els infants podran donar de menjar a 

les gallines, recollir un ou i emportar-se'l cap a 

casa gratuïtament.

§ El joc de l'olivera: antic joc itinerant de la ruleta. 

Participa i guanya!

Dissabte 7 de desembre

 10.00 h // IV Caminada Popular de la Festa de l'Oli. 

Lloc de sortida i arribada: Casa de la Vila. Recorregut de la 

caminada: 9,5 km. Desnivell: 161 m. Tots els participants a 

la caminada popular entraran al sorteig de tres lots de 

productes de la Fatarella. Inscripcions: 

https://ja.cat/P84ev

Patrocina: BBVA

 12.00 h // A la Sala de ball del Casal, inauguració de la XXI 

Festa de l'Oli de la Fatarella, a càrrec de l'Excma. Sra. 

presidenta del Consell Comarcal de la Terra Alta, Sra. Neus 

Sanromà, amb la presència de les pubilles i hereus locals.

Tot seguit, a la mateixa sala, acte de lliurament dels 

Premis Terraltí 2019 entre les almàsseres i envasadores i/o 

comercialitzadores inscrites a la DOP Oli de Terra Alta:

§ Premi a l'Oli Premium

§ Premi a l'Oli Més Equilibrat

§ Premi a l'Oli Més Afruitat

Al finalitzar, visita als estands de la Mostra de Productes 

Artesanals i Tradicionals.

 13.00 h // Aperitiu - degustació de jabalí a la brasa, a 

càrrec de la Colla del Jabalí Los Tossalets, de la Fatarella. 

Lloc: Davant del Casal de la Vila. Preu: 2 €, a benefici de la 

Fundació Noelia, per la investigació dels nens/es que 

pateixen Distròfia Muscular Congènita per Dèficit de 

Coŀlagen VI (DMC).

(Durant el dos dies de la Fira, l'ADF Pi Verd posarà a la 

venda diferents productes amb l'objectiu de recaptar fons 

per la lluita contra els incendis forestals i la compra de 

plançons per a la reforestació de Bingaubó).

 16.00 h // Davant del Casal, presentació d'una màquina de 

plegar olives, a càrrec de Tractonin, SL i Agromelca, SL. 

 17.30 h // Visita guiada al molí antic d'oli de Ca Ramonet i 

al forn moresc centenari del Forn de Baix. 

Lloc de sortida i inscripcions: estand de l'Ajuntament. Places 

limitades. Al finalitzar la visita hi haurà una petita degustació 

dels productes artesanals alimentaris locals. Preu: 3 € 

(nens de menys de 12 anys gratuït).

 18.30 h // Degustació de les truites fredes participants 

al Concurs Popular de Truites Fredes de la Terra Alta. Pot 

participar-hi tothom qui ho desitgi i que prèviament hagi 

recollit la butlleta de valoració a l'estand de l'Ajuntament (a 

partir de les 18.00 h). Lloc: Carpa Verda.

 19.00 h // Sorteig del Tiquet Degustació de l'Oli Nou de 

la Fatarella. Sorteig de garrafes de 2 litres d'oli per tots 

aquells que degustin l'oli novell dels elaboradors d'oli locals 

i completin amb segells el Tiquet Degustació de l'Oli Nou de 

la Fatarella. A l'estand de l'Ajuntament/Punt d'Informació.

 19.00 h //  Acte amb motiu de la “Dona al Món Rural”, a 

la Sala de Ball del Casal. Organitza: Agrícola Sant Isidre de la 

Fatarella SCCL.

S'informarà dels projectes de l'entitat en l'àmbit: Leader, 

Singular Ateneu Cooperatiu i Acció. 

Trajectòria arrelada al món del vi a la Terra Alta, a càrrec de 

Sheila, d'Herència Altés.

Trajectòria arrelada al món de l'oli, a càrrec d'Anna Martí, de 

Priordei.

Tot seguit, presentació de l'Associació de Dones Pageses i 

Ramaderes del Món Rural, a càrrec de la representant de la 

Terra Alta, Rosa Domènech.

Per finalitzar, tast de vi amb “Al-fatriyya”, garnatxa blanca 

100%, embotit i llonganissa elaborada amb oli verge extra “Al-

fatriyya”.

El tast berenar és exclusiu per dones. Places limitades. Venda 

de tiquets a la botiga de la Cooperativa fins el dia 29 de 

novembre. Preu 6 €

La resta d'assistents podran participar de l'acte amb el tast de 

vi “Al-fatriyya” al preu de 3€.

 22.00 h // Tast d'oli Rius d'Or i maridatge amb vins del 

celler Jordi Miró. Preu: 26 €. Lloc: Hostal-Restaurant Can 

Rius (Av. Misericòrdia, 73). Més informació i reserves al 

telèfon 977 413 620.

 00.00 h // Actuació d'Allioli, gran grup de versions que 

s'encarregarà que no pari la festa. Lloc: Sala de ball del 

Casal de la Vila. Preu de l'entrada: 5 €. Hi haurà servei de 

bar. En finalitzar l'actuació, continuarà la festa al Pub 

Missouri, on hi haurà l'actuació dels discjòqueis TGSN, Gusi 

i Kelo.

Coŀlabora: Casal de la Vila
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Diumenge 8 de desembre

MOSTRA DE PRODUCTES ARTESANALS I 

TRADICIONALS

Els estands de la Mostra estaran oberts de 9.30 a 

14.30 h.

DEMOSTRACIÓ D'ARTS I OFICIS ARTESANS

De 9.30 a 14.30 h hi haurà demostracions d'arts i 

oficis artesans en directe en diferents estands de la 

Mostra. Aquest any hem convidat un picapedrer, un 

torner, un escultor amb fusta d'olivera, un vitraller i 

un artesà del filferro.

TRENET DE L'OLI

Puja gratuïtament al trenet de l'oli i fes una volta 

pels carrers de la Fatarella. 

Horari de funcionament: de 10 a 14 h

Patrocina: RallyRACC Catalunya-Costa Daurada

ACTIVITATS INFANTILS GRATUÏTES AL CARRER 

VALL DE LES MORERES

D'11.30 a 13.30 i de 16 a 19 h:

§ Jocs gegants tradicionals

§ Taller de goma EVA

§ El galliner: els infants podran donar de menjar a 

les gallines, recollir un ou i emportar-se'l cap a 

casa gratuïtament.

§ El joc de l'olivera: antic joc itinerant de la ruleta. 

Participa i guanya!

§ Taller de pintar cares

 09.00 h // Marxa BTT. Ruta curta (18 km) i ruta llarga (25 

km). Sortida de davant del Casal de la Vila. Més 

informació al Facebook: 

https://www.facebook.com/groups/pinyofixo/ i a l'adreça: 

pinyofixobtt@gmail.com. Organitza: Club Penya Ciclista 

Pinyó Fixo. Inscripcions: https://ja.cat/Y8eL2

 09.15 h // Cursa popular. Lloc de sortida i arribada: 

Casal de la Vila. Recorregut de la cursa: 5 km. 

Inscripcions a: https://ja.cat/rq9XX. Premis als primers de 

cada categoria: masculina, femenina i infantil.

Organitza: Ajuntament de la Fatarella

Coŀlabora: Grup d'atletisme de la Fatarella

 09.30 – 12.00 h // Esmorzar popular i degustació de 

l'oli nou. L'esmorzar consistirà en la tradicional clotxa (pa 

de pagès del Forn i Pastisseria Rius Cal Bessó, 

tomàquets, arengada i botifarra), olives negres i coca 

d'avellanes de la Fatarella del Forn de Baix. Preu: 4 €. 

Venda de tiquets a la taquilla del Casal.

 10.00 h // Demostració d'elaboració d'allioli. Lloc: 

Carpa Verda. Els participants s'hauran de portar el seu 

propi morter i mà de morter. Els ingredients aniran a 

càrrec de l'organització. Tots els participants rebran una 

ampolla d'oli i un pot d'olives com a obsequi. Inscripció 

prèvia a l'enllaç: https://ja.cat/m9N9T, o el mateix dia a 

l'estand de l'Ajuntament. Places limitades.

Durant el matí rebrem la visita de la Grossa de Cap 

d'Any. 

 11.00 h // Concurs de llançament de pinyols d'oliva. 

Inscripcions a l'estand de Rius d'Or. El premi consistirà en 

una ampolla d'oli commemorativa Rius d'Or. Lloc: Davant 

la Carpa Verda.

 11.30 h // Visita guiada al molí antic d'oli de Ca 

Ramonet i al forn moresc centenari del Forn de Baix. 

Lloc de sortida i inscripcions: estand de l'Ajuntament. 

Places limitades. Preu: 2 € (nens de menys de 12 anys, 

gratuït).

 11.45 h // Sorteig d'obsequis elaborats per les membres 

del Grup de Labors i Manualitats de la Fatarella, 

entitat local sense ànim de lucre. Tothom interessat en 

participar al sorteig pot passar per l'estand durant els 

dos dies de la Mostra i omplir gratuïtament una butlleta 

de participació.

 12.00 h // Sorteig i entrega del premi de la cistella de la 

Cooperativa Agrícola Sant Isidre de la Fatarella, a 

l'estand de la Cooperativa.

 12.30 h // A la Sala de ball del Casal, concert i ballada 

de sardanes, a càrrec de la Cobla la Principal de 

Tarragona.

 12.45 h // Sorteig del Tiquet Degustació de l'Oli Nou 

de la Fatarella. Sorteig de garrafes de 2 litres d'oli per 

tots aquells que degustin l'oli novell dels elaboradors 

d'oli locals i completin amb segells el Tiquet Degustació 

de l'Oli Nou de la Fatarella. A l'estand de 

l'Ajuntament/Punt d'Informació.

 13.00 h // Sorteig i entrega del premi del sorteig 

realitzat per la Casa de la Vila. Preu de la tira: 1 €. Lloc: 

Carpa Verda. 

 13.10 h // Entrega del premi del sorteig realitzat pel 

Grup de Dimonis de la Fatarella

 13.15 h // Entrega del premi del Concurs Popular de 

Truites Fredes de la Terra Alta. A l'estand de 

l'Ajuntament/Punt d'Informació.
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Inscripcions a: https://ja.cat/rq9XX. Premis als primers de 

cada categoria: masculina, femenina i infantil.

Organitza: Ajuntament de la Fatarella

Coŀlabora: Grup d'atletisme de la Fatarella

 09.30 – 12.00 h // Esmorzar popular i degustació de 

l'oli nou. L'esmorzar consistirà en la tradicional clotxa (pa 

de pagès del Forn i Pastisseria Rius Cal Bessó, 

tomàquets, arengada i botifarra), olives negres i coca 

d'avellanes de la Fatarella del Forn de Baix. Preu: 4 €. 

Venda de tiquets a la taquilla del Casal.

 10.00 h // Demostració d'elaboració d'allioli. Lloc: 

Carpa Verda. Els participants s'hauran de portar el seu 

propi morter i mà de morter. Els ingredients aniran a 

càrrec de l'organització. Tots els participants rebran una 

ampolla d'oli i un pot d'olives com a obsequi. Inscripció 

prèvia a l'enllaç: https://ja.cat/m9N9T, o el mateix dia a 

l'estand de l'Ajuntament. Places limitades.

Durant el matí rebrem la visita de la Grossa de Cap 

d'Any. 

 11.00 h // Concurs de llançament de pinyols d'oliva. 

Inscripcions a l'estand de Rius d'Or. El premi consistirà en 

una ampolla d'oli commemorativa Rius d'Or. Lloc: Davant 

la Carpa Verda.

 11.30 h // Visita guiada al molí antic d'oli de Ca 

Ramonet i al forn moresc centenari del Forn de Baix. 

Lloc de sortida i inscripcions: estand de l'Ajuntament. 

Places limitades. Preu: 2 € (nens de menys de 12 anys, 

gratuït).

 11.45 h // Sorteig d'obsequis elaborats per les membres 

del Grup de Labors i Manualitats de la Fatarella, 

entitat local sense ànim de lucre. Tothom interessat en 

participar al sorteig pot passar per l'estand durant els 

dos dies de la Mostra i omplir gratuïtament una butlleta 

de participació.

 12.00 h // Sorteig i entrega del premi de la cistella de la 

Cooperativa Agrícola Sant Isidre de la Fatarella, a 

l'estand de la Cooperativa.

 12.30 h // A la Sala de ball del Casal, concert i ballada 

de sardanes, a càrrec de la Cobla la Principal de 

Tarragona.

 12.45 h // Sorteig del Tiquet Degustació de l'Oli Nou 

de la Fatarella. Sorteig de garrafes de 2 litres d'oli per 

tots aquells que degustin l'oli novell dels elaboradors 

d'oli locals i completin amb segells el Tiquet Degustació 

de l'Oli Nou de la Fatarella. A l'estand de 

l'Ajuntament/Punt d'Informació.

 13.00 h // Sorteig i entrega del premi del sorteig 

realitzat per la Casa de la Vila. Preu de la tira: 1 €. Lloc: 

Carpa Verda. 

 13.10 h // Entrega del premi del sorteig realitzat pel 

Grup de Dimonis de la Fatarella

 13.15 h // Entrega del premi del Concurs Popular de 

Truites Fredes de la Terra Alta. A l'estand de 

l'Ajuntament/Punt d'Informació.



TIQUET DEGUSTACIÓ DE L'OLI NOU 
DE LA FATARELLA

Durant els dos dies de la Fira aconseguiu, per només 1 €, 
el Tiquet Degustació de l'Oli Nou de la Fatarella.

El Tiquet Degustació de l'Oli Nou està format per caselles 

que haureu de segellar cada vegada que degusteu l'oli 

novell dels elaboradors d'oli locals. Una vegada segellat, 

porteu-lo a l'estand de l'Ajuntament/Punt d'Informació i 

entrareu al sorteig de garrafes de 2 litres d'oli cada dia de 

la Fira, gentilesa dels elaboradors locals d'oli.

Estand de venda del tiquet i recollida de les torrades per 

al tast: Ajuntament/Punt d'Informació

Els sorteigs es realitzaran el dissabte 7 de desembre, a 

les 19 h, i el diumenge 8 de desembre, a les 12.45 h, a 

l'estand de l'Ajuntament/Punt d'Informació.

CONCURS DE TRUITES FREDES DE 
LA TERRA ALTA 

Tothom interessat a participar al Concurs s'haurà 
d'inscriure a les oficines municipals (telèfon 977 
413 609 / ajuntament@lafatarella.cat) o el mateix 
dia a l'estand de l'Ajuntament.

Les truites s'han d'entregar el mateix dia 7 de 

desembre a partir de les 16 i fins a les 18 h a 

l'estand de l'Ajuntament a la Fira. Cada persona 

podrà presentar un màxim de dos truites. 

El contingut de les truites fredes, la forma i 

presentació és lliure. Cada truita anirà 

acompanyada del nom, dels ingredients i se li 

assignarà un número per tal que no es pugui saber 

de qui n'és l'autoria. 

El jurat serà popular. Tothom qui ho desitgi, i que 

prèviament hagi recollit a l'estand de l'Ajuntament 

la butlleta de valoració de les truites, podrà tastar i 

puntuar la més gustosa, la més original i la que 

tingui millor presentació. 

Els tastos consistiran en una porció de cadascuna 

de les truites que participin i es realitzaran a la 

Carpa Verda el dissabte per la tarda a partir de les 

18.30 h. 

Cap truita podrà rebre més d'un premi. Tots els 

participants tindran un obsequi. Els premis 

s'entregaran el diumenge al matí, a les 13.15 h, a 

l'estand de l'Ajuntament. 

CENTRE D'INTERPRETACIÓ 
INTERNACIONALS A L'EBRE

C. Suñé, 3

Centre d'Interpretació Internacionals a l'Ebre

Diumenge 1, 8, 15 i 29 de desembre

 d'11 a 14 h

Dissabte 7, 14, i 28 de desembre

 d'11 a 14 h i de 16 a 19 h�
Dijous 5 de desembre

 de 16 a 19 h

Divendres 6 de desembre

 d'11 a 14 h i de 16 a 19 h

Divendres 13 i 27 de desembre

 de 16 a 19 h

EXPOSICIÓ DE MAQUETES 
REALITZADES PER FRANCESC 
BORRELL SERRA 

C. Suñé, 3

Sala annexa al Centre d'Interpretació Internacionals 

a l'Ebre

MOSSETS AMB OLI 
(Mosset + beguda: 3 €)

Durant tot el cap de setmana s'ofereixen mossets 

(tapes elaborades amb oli d'oliva) als següents 

bars i restaurants locals: 

Bar Casal 

(Av. Catalunya, 3)

§ Pinxo de pollastre amb all i julivert regats 

amb oli empeltre

§ Xistorra amb pa de vidre

Bar Kiko's

(Av. Catalunya, 6)

§ Mosset d'abadejo amb oli nou i safrà

§ Mosset de ganyims amb oli nou i safrà

Hostal – Restaurant Can Rius

(Av. Misericòrdia, 73)

§ Mini clotxa
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Hostal-Restaurant CAN RIUS
Av. Misericòrdia, 73
Telèfon: 977 413 620

Entrants 

Aperitius de la casa

--------

Primers

Fideus a la cassola amb costella

Romesco (fesols guisats, típic del poble)

Esqueixada de bacallà

Canelons de bolets

----------

Segons

Bacallà amb crema d'ametlles

Secret ibèric amb reducció de vi negre (DO Terra Alta)

Anyell al forn

Tripa a la catalana

-----------

Postres

Crema catalana

Coques de poble amb vi dolç

Nata, nous i mel

Gelat de llimona

-----------

Vi blanc i negre Giravolt (DO Terra Alta)

Aigua i cafè

LA SISCOTECA
C. Suñé, 34
Telèfon: 606 744 293/655 286 777

Entrants

Degustació d´oli nou d´empeltre, arbequí i farga amb 

torrades

Tast d´olives arbequines, negra d'Aragó, bequeruda en 

sosa…

Picadeta d´embotit del poble

-----------

Primers

Canelons de carn amb tòfona i foie

Gran entremès amb embotits de la Terra Alta, 

formatge i mousse d´ànec amb torrades

Xató amb escarola, bacallà, ganyims, seitons, anxoves, 

romesco i olives negres

Sardines de casco amb fesols i verdures a la planxa

-----------

Segons

Calamarsons farcits amb mar i muntanya

Lloms de bacallà a la cassola a l´estil català

Filet de porc guisat al moscatell

Entrecot a la planxa amb verdures

-----------

Postres

Músic amb ametlles i avellanes torrades, figues 

seques, festucs i nous amb vi ranci o mistela DO Terra 

Alta

Flam d´ou de la casa amb crema catalana lleugera

Assortiment de pastissos de trufa negra, gema, 

formatge…

Mousse de formatge fresc amb vi dolç i coulis de gerds

Mousse de llimona
-----------

Pa, vi DO Terra Alta, aigua i cafè

Restaurant, pensió i alberg 
LA CASA ECOLÒGICA
Camí de la Mare de Déu del Carme, s/n
Telèfon: 977 413 605
Entrants

Picadetes d'embotit amb Oli DOP Terra Alta

-----------

Primers

Olla barrejada

Amanida de bolets amb formatge de cabra

Canelons casolans

Esqueixada de ganyims 

-----------

Segons

Peus de porc a la cassola

Llonganissa amb tomàquet i ou

Bacallà gratinat amb all i oli

Conill a la brasa amb guarnició

-----------

Postres

Crema catalana

Mel i mató

Catalanet

Flam d'ou amb nata

Vi blanc i negre Vall Major (Coop. de Batea)

Aigua i cafè

JORNADES GASTRONÒMIQUES

Durant tot el cap de setmana, als restaurants locals, 
degustació dels plats típics de la Fatarella. Us 
recomanem que reserveu taula amb antelació. El preu és 
de 26 €.
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§ Bar Casal. Entrepans freds i calents Av. Catalunya, 3 / T. 676534553 / carmeblanchfe@gmail.com                              

§ BBVA, SA Plaça del Frontó, 1 / T. 977413531                               

§ BLN Dret, 2 / T. 660763119 / pblanch@tinet.org                              

§ CaixaBank, SA Vall d'Estudi, sn / T. 977408560 / lsune@caixabank.com                              

§ Carnisseria Cal Carnisser Solà, 9 / T. 977413796 / rbenaiges@hotmail.com                              

§ Carnisseria Pastoret Sant Antoni, 13 / T. 977413697                               

§ Carnisseria Xarcuteria Ca Depell Av. Catalunya, 21 / T. 977413730 / 619322016 / maiteurgell@hotmail.com                              

§ Confeccions Míriam Rius Av. Misericòrdia, 60 / T. 680242966 / 977413422 / miriamrius22@gmail.com                              

§ Construccions Llop Gironés Dels Molins, 74 / T. 619376954 / 977413769 / llopgirones@gmail.com                              

§ Construccions Terra Alta, SCCL De la Font, 2 / T. 680619223 / 626388536 / ramonjornetcolat@gmail.com                              

§ E.S. Camposines, SCP Ctra. Nac. 420. km. 812,2 / T. 977400729 / escamposinesscp@gmail.com                              

§ Eulogio Miró Fontaneria, calefacció, serralleria i gas / Ctra. Camposines, 1 A 1r 1a                      

T. 977413464 / 690849302 / emiroSL@hotmail.com

§ Farmàcia Bettina Stolpa Vall d'Estudi, sn  / T. 977413417 / bstolpa@coft.org                              

§ Feribex SCP Pda. Les Eres, s/n / T. 977413596 / fx@feribex.com / www.feribex.com                             

§ Fisioteràpia Laura Pascual de Prades, 13 / T. 645205498 / fisioterapia.fatarella@yahoo.es                              

§ Forn de Baix Santa Ubaldesca, 25 / T. 977413798 / rosa@forndebaix.cat /  ww.forndebaix.cat                     

§ Hostal Restaurant Can Rius Av. Misericòrdia, 73 / T. 977413620 / canrius@hotmail.com  

www.hostalcanrius.es                             

§ Jardineria Verd Jardí. Joan Sunyer Manteniment, plantació i poda / Nou, 2 / T. 680284589 joan.sunyer@gmail.com                              

§ Joel Blanch Electricitat, fontaneria i serralleria / Dels Molins, 13 / T. 650926234 / 977413951 

joelblanch@hotmail.com                              

§ La Siscoteca Suñé, 34 / T. 606744293 / 655286777 / lasiscoteca@gmail.com                             

§ La Casa Ecològica, SCP (HTE-000741)  Restaurant, Pensió i Alberg / Camí Mare de Déu del Carme, sn / T.977413605  

info@lacasaecologica.com / www.lacasaecologica.com                       

§ Lo Tarròs. Marc Ardévol Gironés  Assessorament i serveis agrícoles / Ctra. Camposines, 21 2n 2a              

T.660559720 / 977413713 / lotarros@gmail.com                              

§ Mobles Parrí Ctra. Camposines, 29 / T. 977413813 / 636235141 / comercial@moblesparri.com 

www.moblesparri.com                             

§ Multiserveis Jornet J.U.R.   Serralleria-Automatismes-Maquinària agrícola-Fontaneria-Electricitat-

Climatització i Gas / Vall d'Estudi, 22 / T. 977413412 / 690702395 / 639327224  

ramonjorneturgell@hotmail.com                              

§ Net Mur. Neteges Meritxell, SL Santa Ubaldesca, 8 / T. 696946253 / neteges_netmur@hotmail.com                              

§ Pintures Fucho. Josep Ferré Fucho La Pau, 9 / T. 679615808 / 977413694 / pinturesfucho@gmail.com                              

§ Productes de casa Llopis Sant Andreu, 4 2n pis / T. 620513033 / sagalobal@msn.com                              

§ Vellesa Digna, SL dels Castellets, sn / T. 609784815

§ Agrícola Sant Isidre, SCCL

§ Alumnes 4rt d'ESO IES Terra Alta

§ Assemblea Nacional Catalana de la Fatarella

§ Associació de Dones "la Tortada"

§ Associació de Jubilats i Pensionistes

§ Associació de Puntaires 

§ Associació Local Contra el Càncer 

§ BBVA

§ Carnisseria Cal Carnisser

§ Carnisseria Pastoret

§ Carnisseria Xarcuteria Ca Depell

§ Casal de la Vila

§ Club Penya Ciclista "Pinyó Fixo"

§ Colla del Jabalí "los Tossalets"

§ Conrado Rius

§ Consell Comarcal de la Terra Alta

§ Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca 

i Alimentació de la Generalitat de Catalunya

§ DOP Oli Terra Alta

§ Escola Agrària de Gandesa

§ Escola Los Castellets - ZER Terra Alta Nord

§ Forestal Balsebre, SL

§ Forn de Baix

§ Forn i Pastisseria Rius Cal Bessó

§ Grup A Cavall de l'Espardenya

§ Grup d'Atletisme 

§ Grup de Manualitats i Labors

§ Grup de Parxís

§ Grup de Premsa Local - Revista "La Cabana"

§ Molí de Ramonet

§ Quintos/es

§ RallyRACC Catalunya - Costa Daurada

§ Rius d'Or

§ SAT Llopis

ENTITATS I EMPRESES COL·LABORADORES PATROCINADORS
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§ CaixaBank, SA Vall d'Estudi, sn / T. 977408560 / lsune@caixabank.com                              

§ Carnisseria Cal Carnisser Solà, 9 / T. 977413796 / rbenaiges@hotmail.com                              

§ Carnisseria Pastoret Sant Antoni, 13 / T. 977413697                               

§ Carnisseria Xarcuteria Ca Depell Av. Catalunya, 21 / T. 977413730 / 619322016 / maiteurgell@hotmail.com                              

§ Confeccions Míriam Rius Av. Misericòrdia, 60 / T. 680242966 / 977413422 / miriamrius22@gmail.com                              

§ Construccions Llop Gironés Dels Molins, 74 / T. 619376954 / 977413769 / llopgirones@gmail.com                              

§ Construccions Terra Alta, SCCL De la Font, 2 / T. 680619223 / 626388536 / ramonjornetcolat@gmail.com                              

§ E.S. Camposines, SCP Ctra. Nac. 420. km. 812,2 / T. 977400729 / escamposinesscp@gmail.com                              

§ Eulogio Miró Fontaneria, calefacció, serralleria i gas / Ctra. Camposines, 1 A 1r 1a                      

T. 977413464 / 690849302 / emiroSL@hotmail.com

§ Farmàcia Bettina Stolpa Vall d'Estudi, sn  / T. 977413417 / bstolpa@coft.org                              

§ Feribex SCP Pda. Les Eres, s/n / T. 977413596 / fx@feribex.com / www.feribex.com                             

§ Fisioteràpia Laura Pascual de Prades, 13 / T. 645205498 / fisioterapia.fatarella@yahoo.es                              

§ Forn de Baix Santa Ubaldesca, 25 / T. 977413798 / rosa@forndebaix.cat /  ww.forndebaix.cat                     

§ Hostal Restaurant Can Rius Av. Misericòrdia, 73 / T. 977413620 / canrius@hotmail.com  

www.hostalcanrius.es                             

§ Jardineria Verd Jardí. Joan Sunyer Manteniment, plantació i poda / Nou, 2 / T. 680284589 joan.sunyer@gmail.com                              

§ Joel Blanch Electricitat, fontaneria i serralleria / Dels Molins, 13 / T. 650926234 / 977413951 

joelblanch@hotmail.com                              

§ La Siscoteca Suñé, 34 / T. 606744293 / 655286777 / lasiscoteca@gmail.com                             

§ La Casa Ecològica, SCP (HTE-000741)  Restaurant, Pensió i Alberg / Camí Mare de Déu del Carme, sn / T.977413605  

info@lacasaecologica.com / www.lacasaecologica.com                       

§ Lo Tarròs. Marc Ardévol Gironés  Assessorament i serveis agrícoles / Ctra. Camposines, 21 2n 2a              

T.660559720 / 977413713 / lotarros@gmail.com                              

§ Mobles Parrí Ctra. Camposines, 29 / T. 977413813 / 636235141 / comercial@moblesparri.com 

www.moblesparri.com                             

§ Multiserveis Jornet J.U.R.   Serralleria-Automatismes-Maquinària agrícola-Fontaneria-Electricitat-

Climatització i Gas / Vall d'Estudi, 22 / T. 977413412 / 690702395 / 639327224  

ramonjorneturgell@hotmail.com                              

§ Net Mur. Neteges Meritxell, SL Santa Ubaldesca, 8 / T. 696946253 / neteges_netmur@hotmail.com                              

§ Pintures Fucho. Josep Ferré Fucho La Pau, 9 / T. 679615808 / 977413694 / pinturesfucho@gmail.com                              

§ Productes de casa Llopis Sant Andreu, 4 2n pis / T. 620513033 / sagalobal@msn.com                              

§ Vellesa Digna, SL dels Castellets, sn / T. 609784815

§ Agrícola Sant Isidre, SCCL

§ Alumnes 4rt d'ESO IES Terra Alta

§ Assemblea Nacional Catalana de la Fatarella

§ Associació de Dones "la Tortada"

§ Associació de Jubilats i Pensionistes

§ Associació de Puntaires 

§ Associació Local Contra el Càncer 

§ BBVA

§ Carnisseria Cal Carnisser

§ Carnisseria Pastoret

§ Carnisseria Xarcuteria Ca Depell

§ Casal de la Vila

§ Club Penya Ciclista "Pinyó Fixo"

§ Colla del Jabalí "los Tossalets"

§ Conrado Rius

§ Consell Comarcal de la Terra Alta

§ Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca 

i Alimentació de la Generalitat de Catalunya

§ DOP Oli Terra Alta

§ Escola Agrària de Gandesa

§ Escola Los Castellets - ZER Terra Alta Nord

§ Forestal Balsebre, SL

§ Forn de Baix

§ Forn i Pastisseria Rius Cal Bessó

§ Grup A Cavall de l'Espardenya

§ Grup d'Atletisme 

§ Grup de Manualitats i Labors

§ Grup de Parxís

§ Grup de Premsa Local - Revista "La Cabana"

§ Molí de Ramonet

§ Quintos/es

§ RallyRACC Catalunya - Costa Daurada

§ Rius d'Or

§ SAT Llopis

ENTITATS I EMPRESES COL·LABORADORES PATROCINADORS
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