Oleoturisme: oliveres, trulls i oli
400 aniversari de la premsa de lliura de Cal David

Jornada tècnica
SALOMÓ, diumenge 24 de novembre de 2019

Presentació
Al Tarragonès ja fa centenars d’anys
que s’hi fa oli. Prova d’això és la
premsa de lliura de Cal David, a
Salomó. Una premsa del segle XVII
que després de molts anys de fer oli,
va servir per fer vi fins als anys
seixanta del segle passat.
Després de més de quatre dècades
aturada, la família Boronat Rovira, amb
la col·laboració de Josep Güell, expert
en premses d’oli i vi, l’han tornat a
posar en funcionament.
Com a cloenda de la jornada es
realitzarà una premsada d’olives per
extreure’n l’oli tal com feien els nostres
avantpassats.

Organització

Programa
10.00 h Presentació de la Jornada
Sr. Àngel Xifré, director dels Serveis Territorials del DARP a
Tarragona.
10.15 h Cultura y legado del aceite. Evolución de los sistemas de
producción del aceite de oliva a lo largo de la historia
Sr. Francisco Lorenzo Tapia, médico, presidente de Olearum y Cofrade
de la Confraria de la Mare de Deu de l’Olivera.
11.30 h Pausa
12.00 h Inici al tast d’oli
Sra. Àngels Calvo, cap del Panell de Tast Oficial d’olis Verges d’Oliva
de Catalunya.
13.00 h Premsada a l’antiga a Cal David
Sr. Froilà Boronat Rovira, Cal David (Carrer Sant Francesc,14)
14.00 h Cloenda de la Jornada
Il·lm. Sr. Antoni Virgili, alcalde de Salomó.

Departament d’Agricultura
Ramaderia , Pesca i Alimentació
Panell de Tast Oficial d’Olis Verges
d’Oliva de Catalunya

Lloc de realització
Cal Cadernal
C/ Josep Nin, 7
43885 SALOMÓ

Col·laboració

Inscripcions
La jornada és gratuïta, però cal inscriure’s a través dels Serveis Territorials del
DARP a Tarragona:

Confraria de la Mare
de Déu de l’Olivera

Tel.: 977 250 412 – A/e: jgilsantos@gencat.cat
Persona de contacte: Sr. José Antonio Gil Santos
Places limitades al tast d’oli
També us podeu inscriure a través de RuralCat:
ruralcat.gencat.cat/preinscripcionspatt

@ruralcat
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