
 

la #culturadeloli
t ’espera al bell mig
de Les Garrigues

AGENDA
#primavera2018
abril - maig - juny

ACTIVITAT COMPLEMENTÀRIA

Tastem olis 
de Catalunya!

Aprendreu a degustar les 
varietats d’OOVE del país.

a les 12 h
Preu: 3€

CURS UdL - UNIVERSITAT D’ESTIU

EL TREBALL DE LA PEDRA SECA: 
TEORIA I PRÀCTICA

Quan?

On?

A qui va adreçat?
A tothom que vulgui descobrir les tècniques 
constructives tradicionals de pedra seca, 
així com l’importància d’aquest patrimoni i 
la seva conservació.

Del 2 al 3 i del 16 al 17 de juny

La Granadella i Torrebesses 

+ informació
info@culturadeloli.cat | 973 094 101 

divendres 13 d’abril 20 h
Xerrada ‘Introducció a l’economia 
social i tipus de cooperati-
ves’, a càrrec de Ponent Coopera.

divendres 25 de maig 20 h
Presentació del llibre ‘Agricultura 
social a Catalunya’, a càrrec dels 
autors.

     CICLE - Economia Social

LLOC: CENTRE CÍVIC LA GRANADELLA

Preu socis del Club d’Amis de l’Oli 25€

juny
juliol
agost

gaudeix d’una progrmació
artística de gran qualitat

a INDRETS que mai no 
hauries imaginat 

30€



ABRIL 
DEGUSTACIÓ PLATS GOURMET

divendres 20
GASTRONOMIA

A les 20 h
TOTS ELS PÚBLICS

Presentació del projecte Alcrigourmet i degustació 
de dos plats maridats amb vi D.O. Costers del Segre - 
Garrigues. Cal inscripció prèvia. Preu 10€

INAGURACIÓ EXPOSICIÓ ‘NATURALMENT’

divendres 27
ART

A les 20 h
TOTS ELS PÚBLICS

Cristian Gil és un jove artista valencià. L’exposició 
recull peces recents dels 5 ultims anys i que troben 
la inspiració al paisatge i la natura de l’entorn rural.
GRATUÏT

MAIG 
ARMONITZACIONS D’OLI D’OLIVA

divendres 4
GASTRONOMIA

A les 20 h
TOTS ELS PÚBLICS

Descobreix els secrets per treure el millor dels teus 
plats, maridant-los amb l’oli d’oliva que més convin-
gui.A càrrec de la xef Montse Freixa, xef del restau-
rant El Castell de la Floresta.  Cal inscripció prèvia. 
Preu 10€

DEGUSTACIÓ DE FRUÏTS SECS 

divendres 18
GASTRONOMIA

A les 20 h
TOTS ELS PÚBLICS

Foment Agrícola de Les Garrigues és una empresa que 
conrea i comercialitza fruits secs i altres productes de 
gran qualitat. GRATUÏT

La #CULTURADELOLI encara et guarda 
molts secrets. Vine, gaudeix i fes teves les 
activitats que hem preparat per a aquest 
trimestre.
  
La primavera garriguenca més activa que 
mai !

JUNY 
INAUGURACIÓ EXPOSICIÓ ‘EL FIL CONDUCTOR

divendres 1
ART

A les 20 h
TOTS ELS PÚBLICS

Anna Gibert, veïna de La Granadella, ha sabut cap-
tar a les seves fotografíes l’essència del paisatge 
on, segons ella, el temps sembla haver-se aturat. 
GRATUÏT

PRESENTACIÓ OLIS CASTELLÓ

divendres 15
GASTRONOMIA

A les 20 h
TOTS ELS PÚBLICS

Gabriel Alsina, conrea onze varietats d’oliva que es 
molturen per separat a Castelló de Farfanya (La No-
guera). Vine a conèixer el projecte i tasta aquestos 
olis d’oliva tan especials. GRATUÏT 


