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ORGANITZA: EMD de JESÚS I JESÚS ACTIVITATS I SERVEIS, SL

Divendres, 22 de febrer

18.00h Preparació per a rebre la 
Santa Unció.
“Per voluntat de Jesucrist, amb 
els sagraments, celebrem la seua 
presència en mig nostre, fent rea-
litat lo que Ell digué: Jo estaré en 
mig vostre fi ns a la fi  del món”. En el 
sagrament de la Santa Unció, es fa 
present a nostra vida quan les for-
ces comencen a decaure.”
Lloc: Església Parroquial “Sant 
Francesc” de Jesús.

XXI Cicle de Xarrades
Daniel Mangrané

19.30h Presentació de la Jornada 
a càrrec del Sr. Ferran Grau i Ver-
ge, director dels Serveis Territo-
rials del DARP.
19.45h Presentació del llibre his-
tòric-tècnic: L’antiga estació oliva-
rera de Tortosa i la producció d’olis 
de qualitat.

A continuació xarrada “Olivera i 
olis de qualitat. L’Estació Oliva-
rera de Tortosa i la recerca a Ca-
talunya”. A Càrrec del Dr. Joan 
Tous i el Dr. Josep M. Franquet, 
enginyers agrònoms.

21.00h Cloenda de la Jornada a 
càrrec del Sr. Víctor Ferrando i 
Sabaté, Alcalde – President de 
l’EMD de Jesús.
Organitza: Departament d’Agricul-
tura (DARP) a les Terres de l’Ebre i 
EMD de Jesús.
Lloc: Sala de conferències del se-
gon pis de l’Edifi ci de la Immacula-
da.

10.00h Obertura del recinte fi ral.
De 10.00h a 13.00h Circuit de jocs 
de fusta tradicional per a totes les 
edats.
Lloc: Costat Pèrgola.
10.00h II Concurs de cuina de 
rebosteria de la garrofa. Els pro-
ductes elaborats que participen al 
concurs es podran lliurar a l’estand 

Dissabte, 23 de febrer
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d’EIG fi ns les 13.00h, acompanyats 
de la fi txa d’inscripció corresponent. 
Aquests seran exposats a la mostra 
culinària.
10.00h Inscripcions per participar al 
XXI Concurs d’Allioli Juvenil.
11.00h Elaboració en públic i re-
transmès per circuit de TV d’un 
plat típic de les Terres de l’Ebre a 
càrrec d’Aleix Rodríguez. En aca-
bar, hi haurà degustació.  
Col·labora: Parades del Mercat de 
Jesús i Vins i Caves Llopart.
Lloc: Espai “Cuina en directe” (Pèr-
gola).
11.00h XXI CONCURS D’ALLIOLI 
JUVENIL per als jóvens menors de 
18 anys.
Es comptarà amb la participació dels 
xiquets/es de l’Institut Escola Daniel 
Mangrané que s’han inscrit als ta-
llers d’elaboració d’allioli. 
S’obsequiarà als participants amb 
un val per un entrepà, llaminadu-
res i vals per pujar a les atraccions. 
S’oferirà morter i mà, fi ns esgotar 
existències, a qui no en tinga.
El Bar Restaurant la Gela obse-
quiarà amb dos menús al guanya-
dor.
Col·labora: Distribucions Sebel. 

11.00h Xarrada “Estratègies per re-
duir l’alternança en l’olivera”, a cà-
rrec de Jordi Sordé, tècnic de l’ADV 
de la Avellana i Cultius Mediterranis.
Organitza:

Lloc: Sala Jordi Brull de l'EMD de 
Jesús 
12.00h Visita guiada teatralitzada 
al molí de Cecília.
Sortida: Pèrgola (Pl. Pati de la Im-
maculada).
Inscripció prèvia a l’estand de l’EMD. 
12.30h XX CONCURS DE LLANÇA-
DORS DE PINYOLS D’OLIVA AMB 
LA BOCA. 
Categoria General i Juvenil (per a jó-
vens fi ns a 14 anys).
Al fi nalitzar s’obsequiarà tots els par-
ticipants amb un aperitiu a la barra 
de la fi ra.
13.00h Elaboració en directe de 
còctels a càrrec d’Àmfora de Baco.
Lloc: Espai “Cuina en directe” (Pèr-
gola).
14.00h Tancament del recinte fi ral.
15.30h Reunió del sector de l’oli.
Lloc: Seu de l’EMD de Jesús
16.00h Obertura del recinte fi ral.
De 16.00h a 18.00h Circuit de jocs 
de fusta tradicional per a totes les 
edats.
Lloc: Costat Pèrgola.
16.00h Partit de Futbol de 3a Ca-
talana entre CF Jesús Catalònia – 
UD Jesús i Maria. 
Lloc: Camp de la Santa Creu.
16.45h Recepció ofi cial a l’Inau-
gurador de la Fira.
Lloc: Seu de l’EMD de Jesús.
Signatura del Llibre d’Honor al 
Saló Noble.
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Actuació dels Gralles i Tabals de Je-
sús i els Bastoners de Sants. 
17.00h Inauguració Ofi cial de la 
Fira a càrrec del Molt Hble. Sr. 
Quim Torra, president de la Gene-
ralitat de Catalunya.
Parlaments d’inauguració a càrrec de:
-  Sr. Víctor Ferrando, Alcalde-Pre-
sident de l’EMD de Jesús.
-  Molt Hble. Sr. Quim Torra, Pre-
sident de la Generalitat de Catalu-
nya.
Actuació de la Banda de Música 
Manel Martines i Solà i dels Bas-
toners de Sants.
17.30h XXIV Trobada de Grallers i 
Dolçainers dels Països Catalans. 
Concentració de totes les colles 
assistents davant de l’edifi ci de 
l’Escola de Música, amb la partici-
pació de les següents colles:
· Grallers d’Aguilot
· Gaiters d’Aldover
· Grallers d’Alfara
· Grallers de Bot
· Grallers d’Horta
· Grallers de Roquetes
· Colla Jove de dolçainers de Tortosa
· Grallers de Tivissa
· Gaiters de la Sénia
· Grallers de Campredó
· Grallers de Vila-seca
· Grallers de Sant Joan Despí
· Dolçainers de Torreblanca
· Els pirates de l’Ebre de Móra d’Ebre
· Grallers de Caseres
· Dolçainers de Vinaròs
· Bastoners de Sants
· Grallers de Jesús

MOSTRA GASTRONÒMICA
17.30h Exposició culinària de 
plats que tinguen l’oli i la garrofa 
entre els seus ingredients. 

Amb la participació de: 
• Bar Restaurant La Gela: «Remol al 
forn amb carxofes»
• Bar Restaurant Forquilla i Ganivet: 
«Timbal de Carxofa, ou i foie»
• Lo Safareig: «Piquillos farcits de 
carxofa i peix amb salsa de marisc 
i oli provençal»
• Parador de Tortosa: «Roques de 
xocolata i peta zetes, xocolata rosa i 
crema d’aove»
• Restaurant Calau: «Carxofes amb 
pernil a la crema d’encenalls de 
foie»
• Restaurant Equitor: «Mandongui-
lles amb calamarcet»
• Bar Restaurant Matadero: «Car-
paccio de galera amb cruixent de 
carxofes»
• Bar Les Piscines: «Peus de porc»
• Sukomi: «Nigiris i Uramakis»
• Farcit: «Moussaka»
• Braseria Cap de Ball - 4 Camins: 
«Polp a la brasa amb crema de pa-
tata, allioli suau i terra de baldana»
V Ruta de Tapes de Jesús.  Expo-
sició de les tapes que hi participen.
Col·labora: Frigorífi cs Lluís.
Lloc: Espai “Cuina en directe” (Pèr-
gola).
Exposició dels productes que 
s’han presentat al II Concurs de 
Cuina de Rebosteria de Garrofa.
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Col·labora: Frigorífi cs Lluís.
Lloc: Espai “Cuina en directe” (Pèr-
gola).
17.30h Degustació de productes 
elaborats amb oli d’oliva i garro-
fa a càrrec dels alumnes dels ci-
cles de formació professional de 
l’Escola d’Hostaleria de l’Institut 
Dertosa de Tortosa. 
Lloc: Carpa Espai Àgora.
18.00h Cercavila pels carrers del 
poble i recinte fi ral a càrrec de les 
colles participants a la Trobada.
18.00h Concurs de Mestres del 
Morter, amb elaboració d’allioli 
adobat.
En fi nalitzar el concurs el públic as-
sistent podrà degustar les mostres 
presentades al concurs fetes amb 
olis macerats pels Mestres del Mor-
ter.
El jurat del concurs estarà presidit 
pel xef del territori Sr. Joan Forca-
dell.
Al guanyador se l’obsequiarà amb 
dos menús invitació, obsequi d’El 
Parador.
Col·labora: Ous Roig.
Lloc: Plaça de la Creu.
18.30h Elaboració en públic i re-
transmès per circuit de TV d’una 
recepta de rebosteria  a càrrec de 

Gerard Fabregat amb posterior 
degustació. 
Col·labora: Parades del Mercat de 
Jesús i Vins i Caves Llopart.
Lloc: Espai “Cuina en directe” (Pèr-
gola).
18.30h Demostració d’esquilar 
animals, a càrrec del Sr. José 
Fuen tes Reverté “l’esquilador”.  
19.00h Concert de gralla i dolçai-
na i tabal a càrrec de les colles as-
sistents a la Trobada.
Lloc: Plaça de la Creu.
19.00h Lliurament dels premis del 
XIX Concurs de Pintura de Jesús.
Lloc: Sala Jordi Brull i Martínez, a 
l’Edifi ci de la Immaculada.
21.00h Sopar de Germanor amb 
totes les colles assistents a la 
Trobada.
Lloc: La Masia.
21.00h Tancament del recinte fi ral.
23.00h Cercavila de la Masia fi ns 
al Casal Jesusenc.
00.00h Concert amb l’actuació 
dels grups:
- Bossonaya
- Pirat’s Sound Sistema
- Punxadiscos
Organitza: Colla de Gralles i Tabals 
de Jesús i EMD de Jesús.
Entrada gratuïta. 
Lloc: Casal Jesusenc.

9.00h fi ns les 11.00h Esmorzar tí-
pic de pagès. Preu: 5,00€.
10.00h Obertura del recinte fi ral.
De 10.00h a 13.00h Circuit de jocs 

Diumenge, 24 de febrer
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de fusta tradicional per a totes les 
edats.
Lloc: Costat Pèrgola.
10.00h Esmorzar per la Indepen-
dència. 
Organitza: Jesús per la Indepen-
dència.
Lloc: Barra de la fi ra.
10.30h Ràdio Tortosa en directe. 
Programa Lo Rustifaci i les Pitan-
ces.
Lloc: Carpa Firal.
10.30h Inscripcions per participar al 
XXIV Concurs d’Allioli.
10.30h a 13.30h Campanya d’ex-
traccions de sang “Especial Fira 
de l’Oli”, a càrrec del Banc de 
Sang.  
11.00h Concert de la Banda de 
Música Manel Martines i Solà.
Lloc: Plaça de la Creu.
11.30h Visita guiada teatralitzada 
al molí de Cecília.
Sortida: Pèrgola (Pl. Pati de la Im-
maculada).
Inscripció prèvia a l’estand de 
l’EMD. 
11.00h Taula de l’Oli de la Llotja 
de Contractació de Tortosa. 
Es fi xaran els preus de referència 
del preu de l’oli. 
Organitza: Cambra Ofi cial de Comerç, 
Indústria i Navegació de Tortosa.
Lloc: Carpa Espai Àgora.
11.30h  XXIV  CONCURS D’ALLIOLI 
– VIII TRIATLÓ DE L’OLI
La persona guanyadora serà nome-
nada Mestre del Morter i passarà a 
formar part de la Confraria del Mes-
tre del Morter.
Al guanyador del Concurs d’allioli se 

l’obsequiarà amb una invitació de 
dos menús al Restaurant Equitor.
Prova puntuable per al VIII Triatló de 
l’Oli.
Col·labora: Distribucions Sebel.
12.00h Administració de la Santa 
Unció als malalts o majors de 70 
anys.
Lloc: Església Parroquial.
12.15h Lliurament dels Premis del 
XXXV Concurs al Tast dels Olis 
de les Terres de l’Ebre. Presidiran 
l’acte el Dr. Joan Tous i el Dr. Josep 
M. Franquet, enginyers agrònoms.
13.00h XXII Concurs d’olives po-
sades casolanes.
Els participants podran portar les 
olives fi ns el diumenge a les 11h.
13.30h Veredicte del concurs de 
cuina de rebosteria de garrofa. Al 
guanyador se l’obsequiarà amb 
un menú per a dues persones al 
Restaurant Lakinoa.
14.00h Tancament del recinte Firal.
16.00h Obertura del recinte fi ral.
De 16.00h a 18.00h Circuit de jocs 
de fusta tradicional per a totes les 
edats.
Lloc: Costat Pèrgola.
16.30h Visita guiada teatralitzada 
al molí de Cecília.
Sortida: Pèrgola (Pl. Pati de la Im-
maculada).
Inscripció prèvia a l’estand de l’EMD. 
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17.00h XXIV CONCURS DE PLE-
GADORS MANUALS D’OLIVES 
SENSE UNGLES – VIII TRIATLÓ 
DE L’OLI.
Els concursants hauran de portar el 
cabàs.
El Bar Restaurant Forquilla i Ga-
nivet obsequiarà el guanyador del 
Concurs amb una invitació per a 
dues persones. 
Prova puntuable per al VIII Triatló de 
l’Oli.
Durant el transcurs del mateix, es 
realitzarà la cantada de jotes versa-
des Memorial Joan Prades “Joan 
de Figueretes”. 
Actuació del Grup de Dansa Para-
cota i del Grup d’Animació Sanfaina.
18.00h Visita guiada teatralitzada 
al molí de Cecília.
Sortida: Pèrgola (Pl. Pati de la Im-
maculada).
Inscripció prèvia a l’estand de l’EMD. 
18.30h. Degustació de xocolate 
calent elaborat amb garrofa.
Col·labora: Xocolates Creo. 
Organitza: EIG  (Empreses Innova-
dores de la Garrofa).
Lloc: Estand EIG. Carpa Àgora d’Oli.
18.30h Elaboració en públic i re-
transmès per circuit de TV d’una 
recepta de cuina de mercat amb 
productes de proximitat “Emul-

sió espumosa d’oli, all negre i 
xocolate amb bastonets de pa de 
pagès”, a càrrec la cuinera Patri 
Suárez del Restaurant Lakinoa i 
posterior degustació.
Col·labora: Parades del Mercat de 
Jesús i Vins i Caves Llopart.
Lloc: Espai “Cuina en directe” (Pèr-
gola).
19.30h Lliurament de premis als 
guanyadors dels concursos.
EIG (Empreses Innovadores de la 
Garrofa) sortejarà, entre els que 
hagen participat a la consulta mi-
tjançant una “fi txa de valoració 
organolèptica de la garrofa”, un 
dinar per a dues persones al Res-
taurant l’Antic Molí d’Ulldecona. 
Col·labora: EIG (Empreses Innova-
dores de la Garrofa). 
Per fi nalitzar, sorteig entre els visi-
tants a la Fira del seu pes en litres 
d’oli. 
La Comissió organitzadora lliu-
rarà butlletes a tots els assistents. 
(És imprescindible que el guanyador 
es trobe present en el moment del 
sorteig.)
Col·labora: Soldebre. 

AL RECINTE FIRAL
MOSTRES GASTRONÒMIQUES

- Demostració d’elaboració i degus-
tació d’aiguardent de diferents va-
rietats, entre elles de garrofa, amb 
la col·laboració de l’Ajuntament de 
Prat de Comte. 
- Degustacions de productes elaborats 
amb oli d’oliva i garrofa, a càrrec dels 
alumnes de l’Escola d’Hostaleria Ter-
res de l’Ebre de l’Institut Dertosa.
- Exposició de la Mostra Gastronò-
mica, dels dolços presentats al II 
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Concurs de cuina de rebosteria de 
la garrofa i de les tapes que partici-
pen a la V Ruta de Tapes.
Lloc: Espai “Cuina en directe” (Pèr-
gola).
- Degustació d’oli amb pa torrat als 
diferents estands de la Fira.
- Degustació dels productes elabo-
rats a la cuina en directe.
-Tiquets degustació: A l’espai de la 
Cuina en Directe es podran adqui-
rir tiquets de degustació. Es podran 
degustar tots els plats de la Cuina 
en Directe, així com d’altres produc-
tes tradicionals del nostre territori 
(borraines, bunyols d’abadejo...).
Preu: 1 degustació:  1’00€
- Al costat mateix de l’espai de la 
“Cuina en Directe”, s’habilitarà un 
espai amb taules i cadires on poder 
degustar tots aquests productes.

CULTURA POPULAR DEL MÓN 
DE LA PAGESIA

- Demostració de llatar amb pau-
ma, exposició i venda d’objectes de 
llata tradicional. A càrrec de les lla-
tadores d’Els Reguers. 
- Demostració d’esquilar animals, 
a càrrec del Sr. José Fuentes Re-
verté “l’esquilador”. 
- Mostra de diverses varietats 
d’olives. 
- Exposició d’una reproducció d’una 
casa de pagès amb els seus es-
tris i amb un molí de pedra. 
- Exposició i demostració de tres 
molins antics.
- Exposició i demostració de les ei-
nes i materials que s’usaven per 
esquilar “el ganado” i els animals 
del camp. 

-  Mostra d’aus de raça o d’avi cul-
tura ornamental. 
Lloc: Plaça del Pati de la Immacu-
lada.

Exposicions:
- Exposició dels quadres partici-
pants al  XIX Concurs de Pintura 
de Jesús. 
Lloc: Sala Jordi Brull i Martínez.
- Exposició de miniatures d’eines 
del camp fetes pel Mestre Artesà, 
Sr. Fernando Ferré.
Lloc: Baixos de l’Edifi ci de la Imma-
culada.
- Exposició de bonsais. Podrem 
trobar oliveres i diferents varietats 
d’arbres treballats amb aquesta 
tècnica d’art oriental per cultivar-
los a càrrec de l’Associació Cul-
tural Bonsai Terres de l’Ebre.
Lloc: Gimnàs de l’Edifi ci de la Imma-
culada.
- Exposició de peces de ceràmi-
ca relacionades amb el món de 
l’oli del Museu de Ceràmica de 
l’Ametlla de Mar.
Lloc: Espai d’exposicions ImmArt a 
la Primera Planta de l’Edifi ci de la 
Immaculada.
- Exposició de maquetes i prem-
ses d’oli a càrrec de l’artista Pepe 
Bort.
Lloc: Espai d’exposicions ImmArt a 
la Primera Planta de l’Edifi ci de la 
Immaculada.
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NOTES:
- La Comissió organitzadora lliurarà 
butlletes a tots els assistents per al 
sorteig del pes en oli.
- Hi haurà degustació de torrades de 
pa amb oli als estands de les cooperati-
ves i moliners.
- Hi haurà servei de barra amb produc-
tes típics durant els dies de la fi ra.
- Hi haurà atraccions infantils ins-
tal·lades al C/Església.
- Els aparcaments estaran ubicats (veu-
re plànol) a:
· Passeig Josep Puig, al costat de 
l’Institut  Escola Daniel Mangrané.
· Terreny situat al costat de la Carretera 
de Jesús a Roquetes.
· Pàrquing del Camp de Futbol de la 
Santa Creu.

- L’EMD de Jesús vol agrair la col·la -
boració de Soldebre SCCL, EIG (Em-
preses Innovadores de la Garrofa) i 
AECE (Associació d’Empresaris de 
les Comarques de l’Ebre).
- La Comissió organitzadora es reserva 
el dret de suprimir o modifi car qualsevol 
dels actes en cas que fos necessari.


