XXVII Fira de l’Oli de les Terres de l’Ebre
VI Fira de la Garrofa

PROGRAMACIÓ
XXVII Fira de l'Oli de les Terres de l'Ebre
VI Fira de la Garrofa
lloc: zona pavelló de jesús

ORGANITZA: EMD de JESÚS I JESÚS ACTIVITATS I SERVEIS, SL

XXIV Cicle de Xarrades
Daniel Mangrané

DIJOUS, 12 DE MAIG
19.30h Es farà públic el resultat
de cada categoria, i es donarà a
conèixer els primers classificats
en les diferents modalitats del
premi al Millor Oli d’Oliva del
XXXVIII Concurs al Tast dels Olis
de les Terres de l’Ebre.
Lloc: Museu de l’Oli de la
Cooperativa Soldebre.
A continuació III Premi
Gastronòmic.
Escollit entre tots els olis
finalistes al XXXVIII Concurs al
Tast dels Olis de les Terres de
l’Ebre, per part de gastrònoms i
xefs d’àmbit nacional.
Lloc: Museu de l’Oli de la
Cooperativa Soldebre.

DIVENDRES, 13 DE MAIG
18.00h Preparació per a rebre la
Santa Unció.
Lloc: Església Parroquial

19.00h Presentació de la
jornada.
Sr. Lluís Gimeno, president de
la Comunitat de Regants del
Xerta-Sénia.
Sr. Mingo Espuny, vicepresident
de la Comunitat de Regants del
Xerta-Sénia.
Sr. Jesús Gómez, director dels
Serveis Territorials del DACC a
les Terres de l’Ebre.
19.15h Regar al Xerta Sénia:
Arguments per una decisió
Sr. Jaume Casadesus, cap del
programa d’Ús Eficient de
l’Aigua en Agricultura. IRTA.
20.30h Cloenda de la Jornada.
Sr. Víctor Ferrando, Alcalde de
Jesús
Organitza: EMD de Jesús i DACC
a les Terres de l’Ebre.
Lloc: Sala Jordi Brull i Martínez.
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DISSABTE, 14 DE MAIG
9.00h fins les 11.00h Esmorzar
típic de pagès. Preu: 5,00€.
Jornada de camp de poda de
l’olivera i comportament del
cultiu del garrofer en regadiu.
9.15h Inscripcions i lliurament
de la documentació.
9.30h Presentació de la jornada.
Sr. José Ramon Vallés i Canalda,
president de la Fira.
Lloc: Edifici de la Immaculada.
10.00h Sortida a camp per fer
la demostració de poda d’olivera.
S’anirà amb els vehicles propis
dels participants.
Sr. Tòful Farnós, podador
professional.
A continuació, visita de diverses
parcel·les de garrofers en
regadiu.
Sr. Lluís Chavarria, director de
l’Escola Agrària d’Amposta.
13.30h Cloenda de la jornada.
Víctor Ferrando, Alcalde de
Jesús.
Organitza: Escola Agrària
d’Amposta.
Col·labora: Comissió de la Fira
de l’Oli i EMD de Jesús.
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De 10.00h a 13.00h Jocs de
Fusta i jocs tradicionals per totes
les edats.
Lloc: La Pèrgola
10.00h IV Concurs de cuina
de rebosteria de la garrofa.
Els productes elaborats que
participen al concurs es podran
lliurar a l’estand d’EIG fins les
12.00h, acompanyats de la
fitxa d’inscripció corresponent.
Aquests seran exposats a la
mostra culinària.
10.00h Inscripcions per
participar al XXIII Concurs
d’Allioli Juvenil.
Lloc: Estand Informació de
l’EMD de Jesús.
D’11.00h a 13.00h Matinal
d’inflables per als petits de la
casa.
Lloc: C. Sebastián Ladrón.
11.00h XXIII CONCURS
D’ALLIOLI JUVENIL per als
jóvens menors de 18 anys.
S’obsequiarà els participants
amb un val per un entrepà i una
beguda. S’oferirà morter i mà,
fins esgotar existències, a qui
no en tinga. El Bar Restaurant la
Gela obsequiarà amb dos menús
al guanyador.
Col·labora: Distribucions Sebel.
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11.30h Cercavila pels carrers
i places del poble a càrrec del
Grup de Gralles i Tabals de
Jesús.
12.30h Veredicte del concurs de
cuina de rebosteria de garrofa.
Al guanyador/a se l’obsequiarà
amb un menú per a dues
persones al Restaurant Lakinoa.
13.00h XXII CONCURS DE
LLANÇADORS DE PINYOLS
D’OLIVA AMB LA BOCA.
Prova puntuable per al X Triatló
de l’Oli.
Categoria General i Juvenil (per
a jóvens fins a 14 anys).
En finalitzar s’obsequiarà tots els
participants amb un aperitiu a la
barra de la fira.
13.00h Ball de Vermut a càrrec
del Grup de Gralles i Tabals de
Jesús.
Lloc: Escenari principal de la
Fira.
De 16.00h a 18.00h Jocs de
Fusta i jocs tradicionals per totes
les edats.
Lloc: La Pèrgola
16.45h Recepció oficial a
l’Inaugurador de la Fira.
Signatura del Llibre d’Honor.
Actuació del Grup de Gralles i
Tabals de Jesús.

17.00h Inauguració Oficial de
la Fira a càrrec del col·lectiu de
pagesos de Jesús. Parlaments
d’inauguració a càrrec de:
- Sr. Víctor Ferrando, Alcalde de
Jesús.
- Col·lectiu de pagesos de Jesús.
La Banda de Música Manel
Martines i Solà interpretarà
vàries peces.
D e 1 7 h a 1 9 . 0 0 h Ta r d a
d’Inflables per als petits de la
casa.
Lloc: C. Sebastián Ladrón.
18.00h Concurs de Mestres del
Morter, amb elaboració d’allioli
adobat.
En finalitzar el concurs el públic
assistent podrà degustar les
mostres presentades al concurs
fetes amb olis macerats pels
Mestres del Morter.
Al guanyador se l’obsequiarà amb
dos menús invitació, obsequi
d’El Parador.
Col·labora: Ous Ferré.
18.30h Elaboració en públic
i retransmès per circuit de TV
d’una recepta de cuina de mercat
amb productes de proximitat a
càrrec la cuinera Patri Suárez del
Restaurant Lakinoa i posterior
degustació.
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Col·labora: Vins i Caves Llopart
i Associació de Dones de Jesús
18.45h Degustació de gelat de
garrofa amb goma de garrofí,
elaborat pels alumnes de l’Escola
d’Hosteleria de l’Institut Dertosa.
Col·labora: GA Torres, Comercial
Garrofa i Productos Giró, SA
19.00h Lliurament dels premis
del XXI Concurs de Pintura
de Jesús i del II Concurs de
Fotografia de l’Oli, la Garrofa i
la Pedra Seca.
21.00h Actuació del grup de
gralles “Canya d’Or”. Les millors
versions a ritme de tabal i gralla.
Lloc: Escenari principal de la
Fira.

DIUMENGE 15 DE MAIG
9.00h fins les 11.00h Esmorzar
típic de pagès. Preu: 5,00€.
10.00h Recepció oficial i
signatura del llibre d’honor als
representants de l’Associació de
Veïns Jesús Pobre.
Entitat Menor dependent de la
ciutat de Dènia (Alacant, Marina
Alta).
Lloc: Escenari principal de la
Fira.
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10.00h Esmorzar per la
Independència.
Organitza: Jesús per la
Independència.
10.30h Ràdio Tortosa en directe.
Programa Lo Rustifaci i les
Pitances.
10.30h Inscripcions per
participar al XXVI Concurs
d’Allioli.
Lloc: Estand Informació de
l’EMD de Jesús.
10.30h Taula de l’Oli de la Llotja
de Contractació de Tortosa.
Es fixaran els preus de referència
del preu de l’oli.
Organitza: Cambra Oficial de
Comerç, Indústria i Navegació
de Tortosa.
D’11.00h a 13.00h Matinal
d’inflables per als petits de la
casa.
Lloc: C. Sebastián Ladrón.
11.00h XXVI CONCURS
D’ALLIOLI.
La persona guanyadora serà
nomenada Mestra del Morter
i passarà a formar part de la
Confraria de Mestres del Morter.
Al guanyador/a del Concurs
d’allioli se l’obsequiarà amb
una invitació de dos menús al
Restaurant Equitor.
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Prova puntuable per al X Triatló
de l’Oli.
Col·labora: Ous Ferré.

Els participants podran portar
les olives fins el diumenge a les
11.00h.

11.30h I Concurs al Millor
Garrofer Monumental d’Espanya
2021.
Presentació del Concurs a càrrec
del Dr. Joan Tous (EiG)
Lliurament del premi a càrrec del
president d’IDECE.
Organitza EiG. Col·labora: IDECE

De 17.00h a 19.00h Tarda
d’inflables per als petits de la
casa
Lloc: C. Sebastiàn Ladrón.

11.30h Cercavila pels carrers
i places del poble a càrrec del
Grup de Gralles i Tabals de
Jesús.
12.00h Administració de la
Santa Unció als malalts o majors
de 70 anys.
Lloc: Església Parroquial.

17.00h XXVI CONCURS DE
PLEGADORS MANUALS
D’OLIVES SENSE UNGLES.
Els concursants hauran de portar
el cabàs.
El Bar Restaurant Forquilla
i Ganivet obsequiarà el
guanyador/a del Concurs amb
una invitació per un menú de
dinar per dues persones.
Prova puntuable per al X Triatló
de l’Oli.

12.15h Lliurament dels Premis
del XXXVIII Concurs al Tast dels
Olis de les Terres de l’Ebre.
Presidirà l’acte José Maria Sanz
Antolí, 25 anys membre de la
comissió organitzadora de la
fira i durant dècades vinculat
a les activitats gastronòmiques
populars de Jesús. Lloc: Espai
Àgora.

19.00h Elaboració en públic,
posterior degustació i retransmès
per circuit de TV d’una recepta de
cuina de mercat amb productes
de proximitat, a càrrec del Sr.
Oscar Alba Notario, xef del
Restaurant Lo Racó de Mig
Camí.
Col·labora: Vins i Caves Llopart
i Associació de Dones de Jesús.

13.00h XXIV Concurs d’olives
posades casolanes.

20.00h Lliurament de premis
als guanyadors dels concursos.
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Per finalitzar, sorteig entre els
visitants a la Fira del seu pes en
litres d’oli.
La Comissió organitzadora lliurarà
butlletes a tots els assistents. (És
imprescindible que el guanyador
es trobe present en el moment
del sorteig.)
Col·labora: Soldebre.
EIG (Empreses Innovadores
de la Garrofa) sortejarà, entre
els que hagin participat a la
consulta mitjançant una “fitxa
de valoració organolèptica de
la garrofa”, un dinar per a dues
persones al Restaurant l’Antic
Molí d’Ulldecona.
Col·labora: EIG i Restaurant
l’Antic Molí d’Ulldecona.

AL RECINTE FIRAL
MOSTRES
GASTRONÒMIQUES
- Exposició de la Mostra

Gastronòmica i dels dolços
presentats al IV Concurs de
cuina de rebosteria de la
garrofa.
Lloc: Espai Cuina en directe.
- Degustació d’oli amb pa torrat

als diferents estands de la Fira.
- Degustació dels productes

elaborats a la cuina en directe.
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- Tiquets degustació: A l’espai de

la Cuina en Directe es podran
adquirir tiquets de degustació
de bunyols d’abadejo. Preu
degustació: 1€.
- Al costat mateix de l’espai de

la Cuina en Directe, s’habilitarà
un espai amb taules i cadires
on poder degustar tots aquests
productes.

CULTURA POPULAR DEL
MÓN DE LA PAGESIA
- Demostració de llatar amb

pauma, exposició i venda
d’objectes de llata tradicional.
A càrrec de les llatadores dels
Reguers.
- Exposició d’una reproducció
d’una casa de pagès amb els
seus estris i amb un molí de
pedra.
- Exposició i demostració de tres
molins antics.
- Mostra de cabres blanques
dels Ports Tortosa-Beseit dels
germans Pons Martí.
- Mostra i exhibició d’animals
de camp de ramaders de les
nostres terres.
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EXPOSICIONS:

NOTES:

- Exposició “Oliveres Mil·lenàries

- Horari de la Fira: 14 i 15 de

Te r r i t o r i S é n i a ” d e l a
Mancomunitat Taula del Sènia.
- Exposició dels quadres
participants al XXI Concurs de
Pintura de Jesús.
- Exposició de les fotografies
participants al II Concurs de
Fotografia de l’oli, la garrofa i
la pedra seca.
- Exposició de miniatures d’eines
del camp fetes pel Mestre
Artesà Fernando Ferré.
Lloc: Baixos de l’Edifici de la
Immaculada.
- Exposició de bonsais. Podrem
trobar oliveres i diferents
varietats d’arbres treballats
amb aquesta tècnica d’art
oriental per cultivar-los, a
càrrec de l’Associació Cultural
Bonsai Terres de l’Ebre.
- Exposició de maquetes
i premses d’oli a càrrec de
l’artista local Pepe Bort.
- Exposició d’artesania a càrrec
de l’artista Sr. Josep Duran.
- Exposició dels productes que
s’han presentat al IV Concurs
de Cuina de Rebosteria de
Garrofa
Col·labora: Frigorífics Lluís.

-

-

-

-

-
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maig, de 10h a 14h i de 16h
a 21h.
La Comissió organitzadora
lliurarà butlletes a tots els
assistents per al sorteig del
pes en oli.
Hi haurà degustació de torrades
de pa amb oli als estands de
les cooperatives i moliners.
Hi haurà servei de barra amb
productes típics durant els dies
de la fira.
Els aparcaments estaran
ubicats (veure plànol) a:
Passeig Josep Puig, al costat
de l’Institut Escola Daniel
Mangrané.
Terreny situat al costat de
la Carretera de Jesús a
Roquetes.
La Comissió organitzadora es
reserva el dret de suprimir o
modificar qualsevol dels actes
en cas que fos necessari.
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MOSTRA GASTRONÒMICA:
1. Restaurant Cap de Ball 4 Camins:
2. Braseria New Caro
3. Lo Racó de Mig Camí
4. Botànic
5. Bacallaners Sorolla
6. Parador de Tortosa
7. La Brasa de l’Ermita
8. Bar Restaurant Olimpic
9. Restaurant Sukomi
10. Restaurant la Gela
11. Restaurant Forquilla i Ganivet
12. Ember
Col·labora: Frigorífics Lluís.
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Es podrà visitar el taller de pintura d’Ester Besolí.

C. Misericòrdia, 22.
Horari: Dissabte i diumenge de 10.00h a 13.30h i de 16.00h a
19.00h.
Entrada lliure.

BUS INTERURBÀ GRATUÏT

Servei gratuït d’autobusos d’HIFE (L1) per
als visitants de la fira (dissabte i diumenge).

TAST POPULAR DELS OLIS GUANYADORS AL
XXXVIII CONCURS AL TAST DELS OLIS
DE LES TERRES DE L’EBRE.

Durant els dies de la Fira els assistents podran valorar els olis
guanyadors del XXXVIII Concurs del tast dels Olis de les diferents
modalitats mitjançant una butlleta. Entre totes les valoracions
s’efectuarà un sorteig. L’agraciat rebrà un lot de productes d’oli.
Horari:
Matins: d’11.00h a 13.00h
Tardes: de 17.00h a 19.00h
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VI FIRA DE LA GARROFA

Durant els dies de la Fira, els assistents podran conèixer de primera
mà tot el relacionat amb la garrofa, adquirir i degustar productes
on aquest és l’ingredient principal. A l’estand d’EIG (Empreses
Innovadores de la Garrofa) farem un tast de xocolata, coquetes,
magdalenes, crema, pa, galetes i aiguardent dels mestres de Prat
de Comte. Tots ells amb la garrofa com a protagonista. Entre totes
les persones que passen a conèixer i degustar aquests productes
es realitzarà una consulta mitjançant una fitxa de valoració
organolèptica de la garrofa. Entre els participants se sortejarà un
dinar per a dues persones al Restaurant l’Antic Molí d’Ulldecona
sota la direcció del xef Vicent Guimerà, estrella Michelin i innovador
en el món de la cuina, utilitzant productes de la garrofa.
- La participació als actes programats dins del marc de la XXVII Fira

de l’Oli de les Terres de l’Ebre i VI Fira de la Garrofa, autoritza els
organitzadors a poder publicar les fotografies realitzades en aquests
a qualsevol mitjà de comunicació de l’EMD.

IV Concurs Instagram de la

XXVII Fira de l’Oli de les Terres de l’Ebre i VI Fira de la Garrofa
- Del 13 al 15 de maig, a les 19.00h, penja al teu perfil d’Instagram
fotografies de la Fira de l’Oli i de la Fira de la Garrofa.
- Per participar-hi, has de tenir el teu compte d’Instagram obert i
seguir el compte @jessEMD1, citar-lo al text de la fotografia i fer
servir les etiquetes #somdeJesús i #FiraOliGarrofaJesús. Si aquests
requisits no es compleixen, la fotografia no serà vàlida.
- L’usuari o usuària de la fotografia guanyadora d’Instagram rebrà
un lot de productes de la Fira. El jurat estarà format per membres
de la Comissió de la Fira de l’Oli, que veuran les fotografies sense
saber-ne els autors o autores.
Organitza: EMD de Jesús
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MESTRES DEL MORTER
1996 - JOAN BLANQUET (†)
1997 - JOSÉ TOMÀS
1998 - FRANCISCO VIDAL
1999 - CINTA PANISELLO
2000 - CARMEN T. SABATÉ
2001 - MANUEL QUEROL
2002 - JOSEFA SANCHEZ (†)
2003 - JOSÉ GABARRÓ
2004 - IMMACULADA BEL
2005 - JAUME BOYER
2006 - GERARD CASTELLS
2007 - GUADALUPE PANISELLO
2008 - GERARD BORRÀS

2009 - DAVID DE LA VEGA
2010 - DAVID GINOVART
2011 - JOAQUIM PANISELLO
2012 - CRISTIAN MELERO
2013 - MARIA MARTÍNEZ
2014 - SÍLVIA PANISELLO
2015 - MARTA FAIGES
2016 - DAVID BARROBÉS
2017 - XAVIER SUBIRATS
2018 - NATÀLIA FERRÉ
2019 - MARIA PANISELLO
2020 - JUAN GUILLERMO PANISELLO
2021 - DESERT (Edició virtual)

* Es tracta dels guanyadors del concurs d’allioli dels vint-i-sis anteriors
certàmens, que passen a formar part de la Confraria de Mestres del Morter.

ENTRADA A LA FIRA GRATUÏTA
Adreça Internet: www.jesus.cat
Correu electrònic: emd@jesus.cat
Tel. 977 500 735
Setmanari L’EBRE. Diari Oficial de la Fira

Edita: EMD de Jesús
Imprimeix: Impremta Querol, SL - Dipòsit Legal: T 561-2022
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