XIX Fira Intercomarcal de l’Oli de Móra la Nova

El patrimoni de les oliveres
mil·lenàries del Sènia
Jornada tècnica en línia
Divendres 29 de gener de 2021

Presentació
En el sector de l’oli s’ha treballat molt
activament per assolir fites de qualitat
molt altes, amb olis diversos i molt
apreciats.
Els arbres dels quals n’obtenim aquest
producte formen part del nostre
patrimoni i molts d’ells són oliveres que
es troben a les Terres de l’Ebre fa
centenars d’anys i s’han arribat a
tipificar i classificar com a tals.
Treballar per posar en valor aquest
patrimoni queda reflectit en el seu
producte final: l’oli.
Explicarem tot el procés d’aquesta
posada en valor, que han portat a
terme des de dues institucions: la
Mancomunitat i l’Associació.
Els inicis del projecte així com tots els
passos seguits: inventari d’oliveres
mil·lenàries, protecció i posada en
valor de les mateixes, oleoturisme
(museus, àrees i camins) difusió i
promoció
(activitats,
premis
i
reconeixements...) i acabant en la
Marca
de
garantia
Oli
Farga
Mil·lenària, que regula l’origen i la
qualitat premium d’aquests olis,
elaborats per 17 marques valencianes i
catalanes.
També
ens
parlaran
del

Programa
10.15 h Connexió a la sala virtual
10.25 h Presentació de la Jornada
Sra. Montse de Castro, cap de l’Oficina Comarcal del DARP a la
Ribera d’Ebre.
10.30 h Com posar en valor el nostre patrimoni: Oliveres mil·lenàries del
Territori Sènia
Sra. Mª Teresa Adell Pons, gerent de la Mancomunitat Taula del
Sènia.
Sr. Jaume Antich Balada, president de l’Associació Territori Sènia.
12.30 h Fi de la jornada

Aquesta jornada es realitza en línia. Us hi podeu inscriure mitjançant l’enllaç
que trobareu a l’apartat d’Inscripcions. El dia abans de la jornada rebreu l’enllaç
d’accés a l’aula virtual des d’on podreu seguir-la.

reconeixement de les Oliveres
Organització
mil·lenàries del Territori Sénia com
a SIPAM per la FAO.
Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació

Col·laboració

Inscripcions
La jornada és gratuïta, es pot inscriure a través de RuralCat:
ruralcat.gencat.cat/inscripcionspatt

Ajuntament de
Móra la Nova

#PATT2021

Per més informació podeu contactar amb l’Oficina Comarcal del DARP a la
Ribera d’Ebre:
(Tel.: 977 40 04 02 – 977 40 00 24 - A/e: arebre.daam@gencat.cat )

