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Recinte Firal
Centre de serveis
Zona d’aparcament expositors
Zona d’aparcament visitants
Aparcament
Cooperativa
Agrobotiga
Ajuntament
Museu Cal Cabalesila
Museu de les nines

Bar restaurant Sol naixent
Bar restaurant La Plaça
Bar restaurant Coloma
Bar restaurant 2009
U.R.M. La Societat
CRAM Restaurant C-12 Km. 102
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ESPAIS I SERVEIS

www.maials.cat
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Fira de
l’Oli Verd
de Maials
Organitza:

PROGRAMA
SALUTACIÓ
David Masot Florensa
Alcalde de Maials

B

envolguts veïns i amics de Maials, benvolgudes amigues i veïnes de Maials,
Com bé sabeu, els dies 20 i 21 de novembre, l’Ajuntament de Maials organitza,
juntament amb la Cooperativa del Camp Foment Maialenc, una nova edició, la
24a, de la Fira de l’Oli Verd de Maials.
Són ja 24 anys d’història d’un certamen que es va posar en marxa amb tota la
modèstia i la il·lusió del món i que, a partir del treball i de les aportacions de tothom, avui
dia ja ha arribat a la majoria d’edat i ha esdevingut un espai de referència dins el sector.
Tenim al darrere, doncs, una llarga trajectòria. Un camí que, com tot en la vida, ha viscut
els seus alts i baixos, i que, sense anar més lluny, l’any passat es va veure alterat -com
no podia ser d’altra manera– per la pandèmia, que ens va obligar a celebrar la Fira sota
el format virtual.
Enguany, afortunadament, recuperem el format presencial, tot i que no ho fem amb la
plenitud que desitjaríem, atès que no hi haurà els tradicionals i emblemàtics esmorzars
populars, una activitat que esperem recuperar l’any vinent.
Però ens hem de quedar amb les coses bones, i el fet que ens puguem retrobar és, sense
cap mena de dubte, la millor de les notícies de cara a aquesta edició: hem tornat, i ho
hem fet amb ganes i amb la mateixa empenta que quan van començar. I malgrat les
restriccions i les limitacions que malauradament encara ens afecten, durant els dos dies
de la Fira podrem gaudir de xarrades, tastos i *altres actes* que configuraran un menú
prou atractiu.
Aquesta 24a edició serà inaugurada per l’Honorable consellera d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, la Sra. Teresa Jordà i Roura.
Pel que fa a l’acte de cloenda, estarà presidit per Jordi Latorre, vicepresident primer
de la Diputació de Lleida, una institució que sempre està al costat del territori i molt
especialment del fet firal.
És per això que vull expressar el meu agraïment públic a la Diputació i DARP, com també
vull fer-lo extensiu i notori a la Cooperativa del Camp Foment Maialenc i, per descomptat,
al conjunt d’expositors i col·laboradors que ens recolzen i que fan possible que, any rere
any, la Fira de l’Oli Verd de Maials vagi fent passes endavant en la seva trajectòria.
En aquest mateix sentit, tampoc no puc oblidar, tot el contrari, totes les entitats i associacions del poble pel seu suport i col·laboració en totes les activitats de la Fira: sempre
ens han fet costat en aquest projecte comú i estic segur que seguirà sent així en el futur,
perquè ells són bona part de l’èxit de la Fira.
També vull aprofitar aquesta plataforma per felicitar Jordi Mestre, actual gerent comercial
d’Agustí Mestre, que serà distingit com a Amic de l’Oli 2021 per la nostra fira. Cal
recordar que el centre comercial Agustí Mestre ha complert aquest 2021 el seu centenari,
tota una fita que és el resultat de la iniciativa i de l’esforç d’una família que és originària
del nostre poble. Va ser Agustí Mestre Launes, nascut a Maials el 1893, qui va posar
en marxa aquest centre comercial la trajectòria del qual és tot un exemple que el fa
absolutament creditor del reconeixement que li farem.
No cal dir que us esperem a tots i a totes el cap de setmana del 20 i 21 d’aquest mes
de novembre, perquè és gràcies a vosaltres que la Fira de l’Oli Verd ha arribat a ser allò
que és avui en dia: el millor aparador del nostre poble i de l’oli de la nostra cooperativa.
Visca Maials i la Fira de l’Oli Verd!

24a

Fira de l’Oli Verd
de Maials

Horari de la Fira: de 10 del matí a 8 del vespre
* La comissió es reserva el dret de modificar o anul·lar qualsevol acte

Dissabte, 20 de novembre de 2021

Diumenge, 21 de novembre de 2021

10 h Obertura del Recinte Firal.
11 h Visita Guiada per la Vilaclosa a càrrec de la Sra. M. Carme Font.
El punt de trobada serà davant de l’Ajuntament.
11 h Recepció d’Autoritats a l’Ajuntament.
11.30 h Inauguració oficial i visita a la Fira, a càrrec l’Honorable consellera d’Acció
Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, Sra. Teresa Jordà i Roura.
En acabar, actuació de la Colla Gegantera.
12 h Jornada tècnica “Projectes de futur en l’olivera a la finca experimental de la Diputació Lleida a Maials”, a càrrec del Sr. Xavier Vallverdú de
l’IRTA i el Dr. Miquel Pascual de la UDL, a la sala de la Societat.
12.30 h Taller “El gust per la xocolata, la gran desconeguda”, a càrrec de
Sr. Xavier Palau de Pangea Chocolate, a la sala de conferències de la Fira.
16.30 h Visita guiada per la Vilaclosa a càrrec dels membres de l’Associació
Cultural La Capitonya de Maials. El punt de trobada serà davant de l’Ajuntament.
17 h Taller degustació de vi a càrrec del Celler Matallonga de Fulleda.
A la Sala de conferències de la Fira.
18 h Presentació del llibre Neures de pa sucat amb oli, a càrrec de Pepita
Sopeña i Feu, a la sala de conferències de la Fira.
19 h Jornada PATT: “L’estratègia de màrqueting en el món de l’oli. Costos de producció d’olives”, a càrrec del Sr. José Luis Cunillera Sánchez, soci director
de l’Agència OMA, el Sr. Víctor Sas Lamora, enginyer agrònom i tècnic de la Comunitat
de Regants Garrigues Sud i la col·laboració de l’Escola Agrària de les Borges Blanques.
A la sala de la Societat.
20 h Tancament del recinte firal.
22 h Vesprades teatrals 2021, a càrrec de Josafat Teatre, amb el monòleg “De
passada, històries d’una dona de poble”, de Pepita Ruestes.
A la sala de la Societat.

10 h Obertura del recinte firal.
10 h Exhibició d’escultures amb motoserra, a càrrec del Sr. Jaume Brugués.
A la zona Mirador de la Vilaclosa.
10.30 h L’equip d’Urban Sketchers Lleida realitzarà un tour de dibuix urbà per
tot el nostre municipi.
11.30 h Acte d’investidura Amic de l’Oli 2021, que aquest any recau al Sr. Jordi
Mestre, gerent d’Agustí Mestre.
12 h Visita guiada per la Vilaclosa, a càrrec de la Sra. Mercè Quer.
El punt de trobada serà davant de l’ajuntament.
12.30 h Xerrada “Com digitalitzar el negoci i com posar botiga online”,
a càrrec de Misoluzion, amb el Sr. Manuel Pellisé.
A la sala de conferències de la Fira.
17 h Jornada tècnica “Gastronomia i tast d’oli d’oliva verge extra”.
Tast guiat a càrrec de la Sra. Pilar Pardell Pons, membre del Panell de Tast Oficial d’Olis
Verges d’Oliva de Catalunya.
18 h Taller tast de cervesa artesana amb productes del territori, a càrrec del Sr.
Daniel Montalà, de Grans Records.
A la sala de conferències de la Fira.
18.30 h Lliurament d’obsequis als expositors i acte de clausura, a càrrec de
l’Il·lustríssim Sr. Jordi Latorre Sotus, vicepresident primer de la Diputació de Lleida.
20 h Tancament del Recinte firal.

TOTS ELS DIES DE LA FIRA
• A l’expositor de Pa i Pastissos M. Serra faran la presentació oficial dels bombons que han elaborat amb cremós d’oli i pa d’oli, amb l’oli Baró de Maials.
• Visita al museu de Cal Cabalesila
Dissabte de 4 de la tarda a 8 del vespre.
Diumenge de 10 del matí a 1 del migdia i tarda de les 4 a les 8.
Al C. Constitució,12.
• Exposició de joguines a càrrec de la Sra. Mercè Prats (Museu de Nines).
Al C. Barceloneta, 55.
• Exposició de manualitats que realitzen al Centre de Serveis.
A la sala petita del pavelló.
• Tallers infantils al matí a partir de les 11 h i tarda a partir de les 17 h:
- Elaboracions amb arenes de colors, a l’expositor Taller de Arenas.
- Taller de terrisseria, a l’expositor de Terrisseries Ventura.

