PRODUCTORS D’OLI
Agrícola Mas Curró Caldes de Montbui, 661 641 921 (Juan M. Romero)
Can Duran Bigues i Riells, 607 235 929 (Joan Duran)
Can Gibert Sant Genís de Jorba, 676 768 511 (Sonia Torra)
Can Goita Corró d'Avall, 629 874 262 (Enric Navas)
Can Nualart La Garriga, 938 714 578 (Carles Nualart)
Can Picanyol Caldes de Montbui, 630 883 099 (Joan Picanyol)
Can Sapera Bigues i Riells, 644 489 431 (Eugeni Argemí)
Can Viver Bigues i Riells, 607 249 323 (Rosa Mª)
Canyal Fontanilles, 610 931 737 (Jordi Gaus)
Cristobal Carrier Caldes de Montbui, 651 481 268
Ecosetrill Lleida, 629 355 168 (Jordi)
La Xerona Caldes de Montbui, 619 794 681 (Josep Ayguasanosa)
Oli de Pau Alt Empordà, 972 530 140
Pineda Masip Riells del Fai, 661 399 377 (Pere)

PRODUCTORS DE PA I FARINES
Ca l'Antich Figaró, 630 747 994 (Marc)
Cucaviva Moià
El Fornet del Fai Bigues i Riells, 636 607 333 (Núria)
Forn Argemí Bigues i Riells, 677 133 415
Forn Prat Mollet del Vallès, 935 700 162 (Ivette)
Gallecs dolç Gallecs
Hereus de Can Jornet Gallecs, 689 509 161
Mamafermenta Tagamanent, (Jordi)
Masamara Martorelles, 615 134 826 (Paula Escribano i Sergi)
Natureco Moià, (Dionís)
Xeixa Bigues i Riells, 649 147 440 (Eva)

El pa artesà
El món del pa viu un moment agredolç. El sector ha patit
l'agressiva irrupció de les grans cadenes de supermercats
en la venda de pa, que han fet un cop mortal als petits
forners de poble. Si s'hi suma el pa industrial precuinat (amalgama d'amidó i millorants panaris) s'ha
acabat etiquetant la barra de pa com a fastfood.
Ara bé, els forners, avui, també es troben enmig
d'una onada d'innovadora de tornada a allò que és
essencial: una revolució per als obradors que han
sabut reinventar-se davant d'aquesta envestida. Ara
toca tornar la dignitat a un aliment que ens acompanya des de fa mil·lennis.
Un any més, els forners artesans de la comarca volem oferir-vos una mostra d'aquest moviment i
transmetre-us la passió del nostre ofici amb productes que són barreja de tradició i innovació. Per això, us
animem a tastar noves varietats de pa, a descobrir gustos i textures, que sorprenen i entusiasmen.
A la Fira de l'Oli i del Pa Artesà de Bigues i Riells trobareu diversos estils de pa amb uns pilars comuns: les
farines de proximitat mòltes a la pedra, la massa mare i les fermentacions lentes. Els petits forners que
treballem amb pa del municipi oferim el valor afegit de la sostenibilitat, la producció comarcal agroecològica i la recuperació dels ingredients no industrialitzats.
Un exemple d'aquests ingredients centenaris són les farines de varietats antigues com
l'espelta,el sègol o bé el blat del cor (camut) i blats antics com la xeixa, la florència aurora
o el forment, amb les quals volem reivindicar la terra, la pagesia, l'economia local i
l'alimentació saludable.
Us convidem a venir i gaudir d'aquest ofici meravellós
i d'aquest aliment atemporal a la Fira de
l'Oli i el Pa Artesà de Bigues i Riells!

Programa d’actes
Divendres, 17 de gener de 2020
Horari: De 19.00 a 21.00 h a El Celleret de Riells del Fai
Oligoexperiència: cata de diverses varietats d’olis elaborats amb oliva Vera.
A càrrec de Rosa Pérez de Can Viver.
Places limitades: 15 €
Inscripcions: promocioeconomica@biguesiriells.cat
............................................................................................................................................................................................................
Dissabte, 18 de gener de 2020
Horari: De 10.00 a 15.00 h a la plaça del Trull
10.00 h Inici de la Fira.
10.30 h Conferencia “Les farines de varietats antigues”.
A càrrec d’Ivette Prat del Forn Pastisseria Prat.
11.00 h /11.45 h / 12.30 h / 13.15 h Visita al Trull de Can Sapera i mòlta d'olives.
D’11.00 a 13.00 h Taller d’Elaboració de productes artesanals a partir de l’oli.
11.30 h Conferencia “Mapeig i inventari dels recintes SIPAC dels oliverars al Vallès”.
A càrrec de Manel Cunill, Gerent de la Cooperativa Agrària del Vallès.
12.00 h Presentació del projecte Apindep: “Reciclatge d’oli transformat en biodièsel”.
De 12.00 a 13.30 h Tast de diferents plats elaborats amb productes locals de varietats d’hivern
recuperades i oli Vera.
A càrrec de l’Associació Gastronòmica CuinaVO.
Preu per plat: 2€
............................................................................................................................................................................................................

ACTIVITAT ADREÇADA
A RESTAURANTS I COMERÇOS D'ALIMENTACIÓ
Dilluns, 20 de gener de 2020
Horari: De 14.00 a 16.30 h al Restaurant Moli de la Torre
Trobada Gastronòmica i presentació de les qualitats
organolèptiques i singulars de l’oli de varietat Vera del Vallès i el
pa artesà amb varietats de farines antigues.
En acabat, s’oferirà un dinar en format
lunch amb degustacions de diversos
plats elaborats amb productes locals i oli
Vera del Vallès.
Cadascun dels assistents rebrà un obsequi:
una ampolleta d’oli Vera del Vallès i un panet
elaborat amb farines de varietats antigues.
Places limitades
Reserves: promocioeconomica@biguesiriells.cat

