
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jornada tècnica 

LA GRANADELLA, 4 de novembre de 2018 

Oli de collita avançada. 

Salut i gastronomia 

Organització 

Departament d'Agricultura, 

Ramaderia, Pesca i Alimentació 

Presentació 

Aquesta jornada s’emmarca dins els 
actes de “La primera premsada. Oli, 
art i gastronomia” que aquest any 
celebra la quarta edició a la 
Granadella. 

L’oli d’oliva verge extra és essencial 
en la dieta mediterrània, saludable i 
equilibrada. A banda, per les seves 
propietats es molt beneficiós per les 
malalties cardiovasculars, entre altres. 

A més, l’oli d’oliva de collita avançada, 
per les seves característiques 
organolèptiques, ens ofereix un oli 
diferenciat, que marida amb aliments 
de manera molt singular, realçant la 
gastronomia de qualitat. 

@ruralcat 

Programa 

11.00 h Presentació de la jornada i Acte d’apadrinament de l’oli nou 
Sr. Carles Gibert Bernaus. Alcalde de La Granadella. 
Sr. Joan Morales. Director de la revista Descobrir. 

11.30 h Característiques organolèptiques de l’oli d’oliva arbequina de 

collita avançada 2018-19. Taller pràctic 

Sra. Àngels Calvo. Cap del Panell de Tast Oficial d’Olis Verges d’oliva 
de Catalunya. 

12.00 h L’oli d’oliva verge extra i la prevenció de malalties cardiovasculars 

Dra. Maria Isabel Covas. Assessor Científic de NUPROAS 

Handelsbolag. Membre del CIBER de Fisiopatologia de la Obesitat i la 

Nutrició, i Ex-cap del Grup de Recerca en Nutrició i Risc Cardiovascular 

de l’IMIM-Institut Hospital del Mar d’Investigacions Biomèdiques. 

12.30 h Presentació del projecte de Sommelieria de l’oli i exemple pràctic 

de maridatge de l’oli de collita avançada.  

Sra. Montse Freixa. Cheff i Sommelier de l’oli. 

13.00 h Cloenda de la Jornada 

Representant del Departament d’Agricultura. 

Lloc de realització 

Centre de a Cultura de l’Oli de Catalunya 
Plaça de la independència, 1

25177 LA GRANADELLA 

Inscripcions 

La jornada és gratuïta però cal inscriure’s prèviament a través de l’Escola de 
Agrària de Les Borges Blanques: 
(Tel.: 973 143 169 – A/e: ramon.baro@gencat.cat). 

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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Col·laboració 

180032 / 1,50 
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