
OLI & ART & GASTRONOMIA

La Granadella

LA PRIMERA PREMSADA 6 de novembre
vol. 2

Museu i Centre de la Cultura de l’Oli de Catalunya

Amb el suport:Organitza:



programa La Granadella ·  6 de novembre
                             esmorzar popular amb oli nou a l’antic dipòsit09:00H

                             INICI DEL 
HAPPENING ARTÍSTIC
la primera premsada

10:00H GRAVATS D’ARBEQUINA DE GRAN FORMAT AMB MÀQUINA APLANADORA 
· L’artista Carme Villafranca, professora de gravat de l’Escola Lean-
dre Cristòfol i encarregada del Centre d’Art de la Fundació Aspros, 
dirigirà el  procés creatiu de les obres artístiques uniques de gran 
format, procés en el qual tothom pot participar. 
· La màquina aplanadora donarà el resultat final premsant els objec-
tes relacionats amb la cultura de l’oli sobre paper.

                             subhasta de les obres d’art en benefici de la marató de tv3
                    i entrega dels premis del concurs de gravat ràpid 
                             dinar popular  al Centre CÍVIC 14:00H   
13:30H

 · Cal apuntar-se fins el dia 2 de novembre a 
l’Ajuntament de la Grananadella. 
Tel. 973 133017. Mail. info@lagranadella.cat
 · El preu del dinar és 16€. 1€ es destinarà a La 
Marató de TV3

LA PRIMERA PREMSADA 6 de novembre

                             JORNADA TÈCNICA
els beneficis de l’oli 
d’oliva verge extra i la 
seva aplicació a la cuina
al Centre de la Cultura de l’Oli

10:00H · Característiques organolèptiques de l’oli d’oliva arbe-
quina de collita avançada.  Taller pràctic
Sra. Àngels Calvo, cap del Panell de Tast Oficial d’Olis Ver-
ges de Catalunya
· Al•legacions nutricionals i saludables de l’oli d’oliva 
verge extra 
Sra. Mª Paz Romero. Professora del Departament de Tec-
nologia dels Aliments de la Universitat de Lleida.
· Maridatges de l’oli d’oliva verge extra a la gastronomia. 
Demostració pràctica
Jordi Guillem xef del Restaurant Lo Mam

                             INICI DEL Concurs de Gravat Ràpid de Gran Format 09:00H

entrega del premi primera premsada 
                            en reconeixement per les aportacions al mòn de l’oli

després de dinar   

fira de productors i entitatsDURANT EL MATI
al museu de l’oli

Taller i tast de sal d’herbes 
amb oli nou a càrrec del Parc 
de les Olors Les Basselles de 
l’Albi.

mostra de teatre còmic “les 4 cares d’eva” al centre cívic 
                            

18:00H   


