


Salutació de l’alcalde

Com cada any, tindrà lloc al nostre poble, els dies 10 

i 11 de desembre, la Festa de l'Oli, que arriba a la 

23a edició.

Una Festa de l'Oli plenament consolidada i en 
creixement amb l'objectiu de donar a provar i 
degustar els nostres olis i tots aquells altres 
productes, artesans i de proximitat, que ens donen 
aquest fet diferencial.

Una Festa de l'Oli que va agafant protagonisme i 
que, any rere any, és punt de referència del sector. 

El programa d'activitats que s'ha preparat us vol 
convidar a descobrir tot el nostre potencial: el nostre 
oli, la nostra gastronomia, el nostre entorn i el nostre 
poble. Tot això lligat amb activitats culturals, 
esportives, visites guiades, la degustació de jabalí o 
l'esmorzar de la clotxa, entre d'altres. També amb 
tots els expositors que tindrem en l'espai firal, amb 
la plena voluntat d'obrir-nos a la participació de tots 
aquells elaboradors i productors d'oli de la comarca i 
de la DOP Oli Terra Alta.

Un agraïment a tota aquella gent que, de manera 
desinteressada, col·labora en l'organització de la 
Festa de l'Oli: entitats, associacions, comerços, 
restauració, bars i productors d'oli locals. Gràcies  
per fer possible aquest gran esdeveniment al nostre 
poble.

Des del consistori, convidar-vos a la XXIII Festa de 
l'Oli de la Fatarella, a què gaudiu del nostre poble i 
dels diferents actes programats i a què proveu l'oli 
nou juntament amb els nostres productes dels 
diferents comerços locals.

Francisco Blanch Batiste
Alcalde de la Fatarella
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Del 21 al 28 de novembre

Jornades tècniques del sector oleícola de la 

Terra Alta en el marc de la XXIII Festa de 

l'Oli de la Fatarella. 

Organitza: Consell Comarcal de la Terra Alta 

- Projecte Treball a les 7 Comarques. Terra 

Alta Més.

Dimecres 7 de desembre

 17.00 Banc de sang, a la sala de ball del Casal de 

la Vila.

Dissabte 10 de desembre

ë MOSTRA DE PRODUCTES 

ARTESANALS I TRADICIONALS

Els estands de la Mostra estaran oberts 

d'11 h a 14 h i de 16 h a 19.30 h.

ë 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 ceramista, un 

bufador de vidre, un ferrer, un escultor 

amb fusta d'olivera i un cabassaire. 

ë ESPAI DE JOC I TALLERS INFANTILS 

GRATUÏTS

De 16 h a 19 h, al carrer Vall de les 

Moreres, espai de joc obert als infants, 

taller de pintar cares i bombolles 

gegants. A l'avinguda Catalunya, taller 

de bijuteria de porcellana freda. 

ë EXPOSICIÓ DE BONSAIS I 

DEMOSTRACIÓ DE REMODELACIÓ 

D'OLIVERES

Durant tot el dia, al carrer Vall de les 

Moreres. Pel matí, demostració de 

remodelació d'oliveres.

a
 21.00

9.30 Caminada de la Festa de l'Oli. Lloc de sortida 

i arribada: Casal de la Vila. Recorregut: 8 km. 

Tots els participants a la caminada popular 

entraran al sorteig d'un lot de productes de la 

Fatarella. Inscripció prèvia a l'enllaç 

https://forms.gle/hZ1g25vCtYATAqiA7   

o presencialment el dia de la caminada. 

Col·labora: DOP Oli Terra Alta. 

12.00 A la sala de ball del Casal de la Vila, 

inauguració de la XXIII Festa de l'Oli de la 

Fatarella, a càrrec de la Il·lma. Sra. Noemí 

Llauradó i Sans, presidenta de la Diputació de 

Tarragona. Amb la presència del pubillatge 

local.

A la mateixa sala, acte de lliurament dels 

Premis Terraltí 2022 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

Tot seguit, salutació als estands de la Mostra 

de Productes Artesanals i Tradicionals.

13.00 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: 3 €, a 

benefici de la Lliga Contra el Càncer de les 

Comarques de Tarragona i les Terres de 

l'Ebre. 

15.15 Partit de futbol: CD La Fatarella – L'Ametlla 

de Mar, SCER, B.

Compreu el tiquet Tasta l'Oli i proveu les 

elaboracions que ofereixen les almàsseres i 

envasadores i/o comercialitzadores locals. 

També es podrà comprar degustacions de 

vi a l'estand de la DO Terra Alta. 

17.30 Visita guiada al molí antic d'oli de ca 

Ramonet i al nucli antic. Lloc de sortida i 

inscripcions: estand de l'Ajuntament. Places 

limitades. Preu: 2 € (nens de menys de 12 

anys, gratuït). La visita finalitzarà a 

l'església parroquial de Sant Andreu, on 

tindrà lloc un concert. 

19.00 A l'església parroquial de Sant Andreu, 

concert a càrrec de la cambra de violins de 

l'Escola de Música Municipal de la 

Fatarella.

Al final de la tarda, sorteig del tiquet Tasta 

l'Oli. Sorteig de 5 garrafes de 2 litres d'oli 

per tothom qui completi amb segells el 

tiquet. A l'estand de l'Ajuntament/Punt 

d'Informació.

21.30 Sopar, tast d'oli i maridatge a l'Hostal 

Restaurant Can Rius, a càrrec de Rius d'Or i 

Celler Jordi Miró. Més informació i reserves, 

amb antelació, al telèfon 977 413 620.

00.00 A la sala de ball del Casal de la Vila, 

actuació de discjòqueis.  Preu de l'entrada: 

5 €. Col·labora: Club Deportiu la Fatarella.

Inscriu-te

A 
partir 
de les 
17.30
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09:00 Ruta BTT. Ruta curta (20 km) i ruta 
llarga (30 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.   
Inscripció prèvia a l'enllaç 
https://forms.gle/Vc5W2vxQHofdHQ
5R9 o presencialment el dia de la 
ruta.  Club Penya Ciclista Organitza:
Pinyó Fixo.

09:15 Cursa de la Festa de l'Oli. Lloc de 
sortida i arribada: Casal de la Vila. 
Recorregut: 5 km.  a Inscripció prèvia
l'enllaç 
https://forms.gle/R9cqyvuiMhb5cuie9 
o presencialment el dia de la cursa. 
Premis als tres primers de cada 
categoria: masculina, femenina i 
infantil.  Grup d'atletisme Organitza:
de la Fatarella.
Col·labora: DOP Oli Terra Alta. 

09:30 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 i Pastisseria Rius 
“Cal Bessó”.  5 €. Venda de Preu:
tiquets a la taquilla del Casal.

Diumenge 11 de desembre

ë MOSTRA DE PRODUCTES 

ARTESANALS I TRADICIONALS

Els estands de la Mostra estaran oberts 
de 9:30 a 14:00 h. 

ë DEMOSTRACIÓ D'ARTS I OFICIS 

ARTESANS

Durant tot el matí hi haurà 
demostracions d'arts i oficis artesans 
en directe en diferents estands de la 
Mostra. Aquest any hem convidat un 
ceramista, un bufador de vidre, un ferrer, 
un escultor amb fusta d'olivera, i un 
cabassaire. 

ë ESPAI DE JOC I TALLERS INFANTILS 

GRATUÏTS

De 11:00 a 14:00 h, al carrer Vall de les 
Moreres, espai de joc obert als infants, 
taller de pintacares i bombolles 
gegants. A l'avinguda Catalunya, taller 
de bijuteria de porcellana freda. 

ë EXPOSICIÓ DE BONSAIS I 

DEMOSTRACIÓ DE REMODELACIÓ 
D'OLIVERES

Durant el matí, al carrer Vall de les 
Moreres. 

Facebook

Inscripció

Inscripció

10:00 Demostració d'elaboració d'allioli. Els 
participants s'hauran de portar els seus 
propis morter i mà de morter, els 
ingredients aniran a càrrec de 
l'organització. Tots els participants 
rebran un obsequi gentilesa de la DOP 
Oli Terra Alta.    
Inscripció prèvia a l'enllaç: 
https://forms.gle/tmZ7B68EXVCpXo248, 
o el mateix dia a l'estand de 
l'Ajuntament. Places limitades.   
Lloc: Carpa de l'Oli.

Durant el matí rebrem la visita de la 
Grossa de Cap d'Any. 

Durant el matí, per tot l'espai firal, 
actuació de la Catuxap Batucada.

11.00 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.

11:30 Visita guiada al Molí antic d'oli de ca 
Ramonet i nucli antic. Lloc de sortida i 
inscripcions: estand de l'Ajuntament. 
Places limitades. 2 € (nens de Preu: 
menys de 12 anys, gratuït).

Al migdia, Sorteig del Tiquet Tasta l'Oli. 
Sorteig de 5 garrafes de 2 litres d'oli per 
tots aquells que completin amb segells 
el tiquet. A l'estand de l'Ajuntament/Punt 
d'Informació.

TIQUET TASTA L'OLI 

Durant els dos dies de la Fira 
aconsegueix, el Tiquet Tasta l'Oli.
El tiquet està compost de 
caselles que hauràs de segellar 
cada vegada que degustis les 
diferents elaboracions amb oli 
nou que et proposen les 
almàsseres i envasadores i/o 
comercialitzadores locals. Una 
vegada segellat, porta'l a l'estand 
de l'Ajuntament/Punt 
d'Informació i entraràs al sorteig 
de 5 garrafes de 2 litres d'oli cada 
dia de la Fira.

Estand de venda del tiquet:  
Ajuntament/Punt d'Informació.

Els sorteigs es realitzaran el 
dissabte dia 10 de desembre i el 
diumenge dia 11 de desembre, a 
l'estand de l'Ajuntament/Punt 
d'Informació.

Inscripció

https://www.facebook.com/groups/pinyofixo/
https://www.facebook.com/groups/pinyofixo/
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   Hostal-Restaurant 
CAN RIUS

   Av. Misericòrdia, 73

   Telèfon: 977413620

Entrants 

Ÿ Olives negres de la casa i 
degustació d'oli Rius d'Or

Primers
Ÿ Timbal d'esqueixada de bacallà
Ÿ Canelons de pollastre trufat
Ÿ Truita amb suc
Ÿ Romesco (fesols guisats)

Segons
Ÿ Porc senglar amb castanyes
Ÿ Cua de pop a la gallega
Ÿ Corder amb llonganissa i 

escalivada
Ÿ Galta de vedella al forn a baixa 

temperatura

Postres
Ÿ Tiramisú
Ÿ Pastes del poble amb moscatell
Ÿ Pastís de formatge
Ÿ Crema catalana

— Aigua i vins DO Terra Alta

Durant aquests dies, als restaurants locals, 
degustació dels plats típics de la Fatarella. Us 
recomanem que reserveu taula amb antelació. 

JORNADES 
GASTRONÒMIQUES DE L'OLI

   c. Suñé, 34

   Telèfon: 606744293/655286777

Entrants
— Truita en suc, recepta de 1898
— Gran taula d'embotits i formatges 

artesans amb pernil Ral d'Avinyó
— Amanida d'hivern amb taronja, tomata, 

brots d'enciam, anxoves, lloms 
d'arengada fumada, nous i reducció de 
vi

— Ous de corral fregits i patates 
casolanes fregides amb oli d'oliva, 
pernil i foie

Segons
— Cuixa de pollastre amb gambes i 

escamarlans 
— Filet de porc al Pedro Ximénez 
— Llom de bacallà confitat amb ceba 

tendra, panses i prunes 
— Salmó a la planxa amb salsa de taronja 

i espàrrecs verds 

Postres
— Crema catalana 
— Flam d'ou amb caramel de maçana 
— Pastís de formatge 
— Combinat amb Dakar de trufa, borratxo 

i pastís de formatge 

— Pa, vi i aigua 

   LA SISCOTECA

    Camí de la Mare de Déu del Carme, sn

   Telèfon: 638901358

Entrants
— Assortit d'embotits de la Fatarella amb 

torrades i olivada casolana

Primers
Ÿ Amanida de formatge de cabra amb 

vinagreta de figa
Ÿ Truita amb suc
Ÿ Olla barrejada amb carn i embotits de 

“ca Pastoret”
Ÿ Esqueixada de ganyims amb oli 

Segons
— Entrecot amb patata saltejada amb all i 

julivert
— Costella de porc a la brasa i mousse de 

fava blanca i oli, melmelada de pebrot 
escalivat

— Bacallà confitat amb oli d'empeltre “Al-
fatriyya” (Cooperativa Sant Isidre)

— Confit d'ànec amb melmelada d'oli i suc 
del rostit

Postres
— Flam de formatge
— Mel i mató
— Sorbet de mandarina
— Crema catalana 
— Music: coques del poble amb vi dolç 

— Pa, vi de la casa i aigua inclòs

   Restaurant, hotel i alberg   
LA CASA ECOLÒGICA



   Hostal-Restaurant 
CAN RIUS

   Av. Misericòrdia, 73

   Telèfon: 977413620

Entrants 

Ÿ Olives negres de la casa i 
degustació d'oli Rius d'Or

Primers
Ÿ Timbal d'esqueixada de bacallà
Ÿ Canelons de pollastre trufat
Ÿ Truita amb suc
Ÿ Romesco (fesols guisats)

Segons
Ÿ Porc senglar amb castanyes
Ÿ Cua de pop a la gallega
Ÿ Corder amb llonganissa i 

escalivada
Ÿ Galta de vedella al forn a baixa 

temperatura

Postres
Ÿ Tiramisú
Ÿ Pastes del poble amb moscatell
Ÿ Pastís de formatge
Ÿ Crema catalana

— Aigua i vins DO Terra Alta

Durant aquests dies, als restaurants locals, 
degustació dels plats típics de la Fatarella. Us 
recomanem que reserveu taula amb antelació. 
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MOSSETS AMB OLI 
(Mosset + beguda: 3€)

Durant aquests dies s'ofereixen 
mossets (tapes elaborades amb oli 
OVE) als següents bars i restaurants 
locals: 

Ù  BAR KIKO'S

Av. Catalunya, 6

Mosset d'abadejo amb oli nou 
i safrà.

Mosset de ganyims amb oli 
nou i safrà.

Ù  Restaurant, hotel i alberg 
 LA CASA ECOLÒGICA

Camí de la Mare de Déu del 
Carme, sn

Mosset d'anxova amb 
formatge “Serra del Tormo” i 
melmelada casolana d'oli 
verd, de producció pròpia.

CENTRE D'INTERPRETACIÓ 
“INTERNACIONALS A L'EBRE”

(C. Suñé, 3 – Centre 
d'Interpretació “Internacionals a 
l'Ebre”)

Dimarts 6, dimecres 7, dijous 8, 
divendres 9 i dissabte 10 de 
desembre, de 10:00 a 14:00 h i 
de 16:00 a 19:00 h.

Diumenge 11 de desembre, de 
10:00 a 14:00 h.

EXPOSICIÓ DE MAQUETES 
REALITZADES PER FRANCESC 
BORRELL SERRA 

(C. Suñé, 3 – Sala annexa al 
Centre d'Interpretació 
“Internacionals a l'Ebre”)

Mateix horari del Centre 
d'Interpretació “Internacionals 
a l'Ebre”.
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§ Agrícola Sant Isidre, SCCL 

§ Alumnes 4rt d'ESO INS Terra Alta

§ Associació de Dones La Tortada 

§ Associació de Joves Amics de la 
Cultura

§ Associació de Jubilats i 
Pensionistes

§ Associació de Puntaires 

§ Associació Local Contra el Càncer 

§ Casal de la Vila

§ Club Penya Ciclista Pinyó Fixo

§ Colla del Jabalí Los Tossalets

§ Conrado Rius

§ Consell Comarcal de la Terra Alta

§ DOP Oli Terra Alta

§ DO Terra Alta

§ Escola Agrària de Gandesa

§ Escola Los Castellets - ZER Terra 
Alta Nord

ENTITATS I EMPRESES COL·LABORADORES

§ Forn i pastisseria Rius. Cal Bessó

§ Francisco Balsebre Pascual

§ Grup d'Atletisme 

§ Grup de Parxís

§ Quintos/es

§ La Cabana. Grup de Premsa Local

§ Llopis. Productes de casa

§ Molí de Ramonet

§ Rius d'Or

§ Trinxera

§ Bar Kiko's \ Av. Catalunya, 6 \ 977413630

§ BLN \ C. Dret, 2 \ 977413803 - 660763119 \ pblanch@tinet.org

§ Carnisseria Xarcuteria ca Depell, Maite Urgell Rius \ Av. Catalunya, 21 \ 977413730 - 619322016 - 
620398182 maiteurgell@hotmail.com

§ Construccions Llop Gironés. Francisco Llop Gironés \ C. dels Molins, 74 \ 619376954 - 977413769 \ 
llopgirones@gmail.com 

§ Construccions Terra Alta, SCCL \ C. de la Font, 2 \ 626388536 - 680619223

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

§ Farmàcia Bettina Stolpa \ C. Vall d'Estudi, sn \ 977413417

§ Feribex. Xavier Benet Borraz \ Pda. Les Eres, s/n  \ 977413596 - 660660657 \ comercial@feribex.com

§ Fisioteràpia i Osteopatia Laura Pascual \ C. de Prades, 13 \ 645205498

§ Fontaneria, calefacció, serralleria i gas. Eulogio Miró \ Ctra. Camposines, 1 Baixos \ 690849302 \ 
emirosl@hotmail.com

§ Hostal Restaurant Can Rius \ Av. Misericòrdia, 73 \ 977 41 36 20 \ canrius@hotmail.com 
www.hostalcanrius.es

§ Joel Blanch. Electricitat, fontaneria i serralleria \ C. dels Molins, 13 \ 650926234 - 977413951 \ 
joelblanch@hotmail.com

§ Jordi Colat Ruana. Construccions de pedra \ C. Alt, 5 \ 636123641 \ jordicolat@hotmail.com

§ Marc Ardévol Gironés. Lo Tarròs, assessorament i serveis agrícoles \ Ctra. Camposines, 21 2n 2a \ 
660559720 - 977413713 \ lotarros@gmail.com

§ Mobles Parrí \ Ctra. Camposines, 29 \ 977413813 \ comercial@moblesparri.com \ www.moblesparri.com

§ Multiserveis J.U.R. Serralleria - Automatismes - Maquinària agrícola - Fontaneria - Electricitat -
Climatització i Gas \ C. Vall d'Estudi, 22 \ 977413412 - 690702395 - 639327224 \ 
ramonjorneturgell@hotmail.com

§ NetMur. Neteges Meritxell, SL \ C. Santa Ubaldesca, 8 \ 696946253 - 977413436 \ 
neteges_netmur@hotmail.com

§ Panda&Nenu Construccions, SL

§ Pintures Fucho \ C. La Pau, 9 \ 679615808 - 977413694 \ pinturesfucho@gmail.com

PATROCINADORS
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La Fatarella
Festa de l'oli

AMB LA COĿLABORACIÓ DE:

per a més informació

Organitza:

Ajuntament de la Fatarella
Plaça Major, 7
Tel. 977 413 609 / Fax: 977 413 521
www.lafatarella.cat
ajuntament@lafatarella.cat
       Festa de l'Oli – la Fatarella
       @lafatarellactiva

Tots els plats, gots i tovallons 
utilitzats en les activitats 

organitzades per l'Ajuntament són 
compostables. 

La Fatarella es preocupa pel medi 
ambient.
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