XXIV Fira de l’Oli i III Fira de la Garrofa de les Terres de l’Ebre

L’antiga estació olivarera de
Tortosa i la producció d’olis
de qualitat
Jornada tècnica
JESÚS, divendres 22 de febrer de 2019

Presentació
A finals del s. XIX va sorgir a Tortosa
el primer mercat d’oli d’oliva de
qualitat, juntament amb les seves
famílies exportadores. La creació, ara
fa un segle, de l’Estació Olivarera de
Tortosa va suposar una fita important
per la consolidació de la ciutat i de la
seva zona d’influència com a centre de
referencia de l’oli a nivell mundial.
Els autors han tret de l’oblit aquest
organisme que va haver a la ciutat i
han fet un ampli repàs, al llarg del
temps, de la importància de l’olivera i
l’oli de qualitat i sobretot de la recerca
en aquesta matèria, des de principis
del segle XX fins l’actualitat a
Catalunya i la resta de l’estat
Espanyol.

Organització
Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació

Col·laboració

Programa
19.30 h Presentació de la jornada
Sr. Ferran Grau, director dels Serveis Territorials del DARP a Terres
de l’Ebre.
19.45 h Presentació del llibre històric-tècnic.
Xerrada “Olivera i olis de qualitat”. L’Estació Olivarera de
Tortosa i la recerca a Catalunya.
Sr. Joan Tous, doctor enginyer agrònom.
Sr. Josep M. Franquet, doctor enginyer agrònom.
21.15 h Cloenda de la jornada
Sr. Víctor Ferrando, president de l'EMD de Jesús.

Lloc de realització
Edifici de la Immaculada
Plaça Pati Immaculada,1
43590 - JESÚS (TORTOSA)

Inscripcions
La jornada és gratuïta i oberta a tothom. Es pot inscriure a través de l’Oficina
Comarcal del Montsià: amontsia.daam@gencat.cat
Tel.977 70 25 07

Comissió Organitzadora de la Fira
de l’Oli de les Terres de l’Ebre

També us podeu inscriure a través del servei de Preinscripcions a jornades del
PATT del portal RuralCat:
ruralcat.gencat.cat/preinscripcionspatt
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