
3a Fira de l’Olivera
SANTA OLIVA · Dissabte 13 novembre 2021· Monestir de Santa Maria
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Amb el suport de:

AJUNTAMENT
SANTA OLIVA

Organitza: Hi participen:

MATÍ
A les 9:00 h, amb sortida des de la plaça del Castell
•   Caminada popular “Oliveres i les vinyes a Santa 

Oliva”

A les 9:00 h, les 10:00 h i les 11:00 h
•  Visita al molí d’oli i degustació de rostada a 

càrrec de Mas Perdut 
Consultar punt de sortida
PLACES LIMITADES. 9 €/PAX

A les 11:00 h, al Monestir de Santa Maria
•  Obertura de la fira. Acte d’inauguració

A partir de les 11:00 h i durant tot el dia, als voltants 
del Monestir de Santa Maria
•  Estands amb exposició i productes relacionats amb 

el món de l’olivera i artesans del territori

•  Exposició d’eines i estris antics a càrrec de 
l’ADHSO

•  Demostració d’oficis

•  Espai photocall

•  Exposició en homenatge a l’escriptor Josep 
Mèlich

•  Exposició de càntirs

•  Exposició de fotografies del concurs de 
fotografia 2021 

CONSULTA LES BASES PER PARTICIPAR-HI A WWW.SANTAOLIVA.CAT

A partir de les 11:00 h
•  Taller de pintura familiar a càrrec d’Iraida Llucià

•  Taller de fang familiar a càrrec d’Anca Ion

A les 11:30 h
•  Taller “Olis d’herbes per amanir i sal d’herbes” 

a càrrec de Pilar Lòpez Serra, del grup El Rebost 
Trempetinaire
PLACES LIMITADES

A les 12:00 h
•  Tast degustació d’una mostra gastronòmica 

a càrrec del col·lectiu Terra i Taula, amenitzat per 
l’actuació musical del grup Fenya Rai
PLACES LIMITADES. INSCRIPCIÓ PRÈVIA AL WEB TERRAITAULA.CAT I 
WWW.SANTAOLIVA.CAT. 15 €/PAX

A les 13:00 h
•  Tast de vermut a càrrec de Vermut Padro

PLACES LIMITADES. 6 €/PAX

A les 13:00 h
•  Visita guiada al Monestir i Castell de Santa 

Oliva
PLACES LIMITADES

TARDA
De 16:00 a 19:00 h
•  Espectacle familiar amb Puck Cinema Caravana.

A les 16:00 h
•  Visita guiada al Monestir i Castell de Santa

PLACES LIMITADES

A les 17:00 h
•  Taller “Oli per al mal d’orella i pomada per a 

les cremades” a càrrec de Pilar Lòpez Serra, del 
grup El Rebost Trempetinaire
PLACES LIMITADES

CLOENDA
•  Berenar popular: pa amb oli i xocolata

•  Sorteig d’un lot de productes dels expositors 
de la Fira

•  Actuació d’Espurnes de Foc

Per participar en les activitats amb places limitades cal 
realitzar inscripció prèvia a  977 679 663
 o via correu electrònic a  cultura@santaoliva.cat. 

El pagament es realitza directament a l’estand de 
l’Ajuntament el dia de la Fira. També hi trobaran els tiquets 
degustació per als productes de la Fira i Food Truck.  
Poden consultar la programació més detallada a 
www.santaoliva.com

Oliva


