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Josep Poblet dóna el tret de sortida a l'XI Fira
Intercomarcal de l'Oli de Móra la Nova
L?acte també va servir, com ja es tradicional, per lliurar els
premis del Concurs d?Olis d'Oliva
El president de la Diputació de Tarragona, Josep Poblet, va inaugurar ahir a la tarda a Móra la
Nova la Fira Intercomarcal de l'Oli de les comarques de la Ribera d'Ebre, Terra Alta i Priorat, que
enguany arriba a l'onzena edició. Acompanyat de l'alcalde del municipi, Ferran Bladé, Poblet va
donar el tret de sortida oficial al certamen, que se celebra al llarg d'aquest cap de setmana. La
inauguració va aplegar nombroses autoritats com els presidents dels Consells Comarcals de la
Ribera d'Ebre i de la Terra Alta, Jordi Jardí i Carles Luz, respectivament; el vicepresident de la
Diputació de representació territorial a les Terres de l'Ebre, Pere Panisello,i el diputat Joan Piñol,
entre d'altres.
Durant el seu parlament, el president de la Diputació de Tarragona, Josep Poblet, va destacar la
qualitat de l'oli de les nostres comarques, així com d'una gran quantitat de productes
agroalimentaris que ens diferencien d'altres zones geogràfiques. A més, va felicitar el municipi
per fer realitat aquesta fira, que suposa "un punt d'encontre dels productors d'oli de la comarca, i
per tant, una eina per a promocionar i dinamitzar el sector". Finalment, va fer una crida a
refermar "estratègies, aliances i col·laboracions territorials" i "arribar encara més lluny".
D'altra banda, l'alcalde de Móra la Nova, Ferran Bladé, va qualificar la fira com "un punt de
suport al sector agrari de les nostres comarques, més necessari que mai en temps de
dificultats". En aquest sentit, va afirmar que "el nostre oli és de primeríssima qualitat i seguirem
treballant perquè el sector agrari pugui continuar tenint aquest aparador".
L'acte també va servir, com ja es tradicional, per lliurar els premis del Concurs d'Olis. L'Agrícola
Secció de Crèdit de la Palma d'Ebre, SCCL (DOP SIURANA) i la Cooperativa de la Pobla de
Massaluca (DOP TERRA ALTA) han estat els guanyadors d'aquesta 11ª edició del concurs, en
què hi ha participat 23 mostres d'olis analitzades pel Panell de Tast Oficial d'Olis Verges d'Oliva
de Catalunya. D'altra banda, Mas del Clos ha guanyat el primer premi del lot d'olis verges extra
amb predomini d'oliva arbequina, i l'Agrícola Secció de Crèdit de la Torre de l'Espanyol, SCCL,
s'ha endut el primer del lot d'olis sense predomini d'oliva arbequina.
Seguidament, Josep Poblet, el president de la Diputació de Tarragona, acompanyat de la resta
d'autoritats van recórrer els estands participants per tal de degustar els olis exposats
d'oleïcultors d'arreu de la Ribera d'Ebre, Terra Alta i Priorat.
La fira continua avui, amb nombroses activitats com l'esmorzar popular amb la típica clotxa, el
concurs d'allioli, el berenar popular amb pa, oli, sucre o sal, i el tast-enquesta de diferents
varietats d'olis d'oliva i el sorteig de lots. Finalment, el dimarts, 29 de gener, se celebrarà la

jornada tècnica a la sala d'actes de l'Ajuntament, amb la conferència d'Àngels Calvo, cap del
Planell de Tast d'Olis Verges de Catalunya sobre els criteris de qualitat dels olis d'oliva.

