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SALUTACIÓ
David Masot Florensa
Alcalde de Maials 

envolguts veïns i amics de Maials, benvolgudes amigues i veïnes de Maials, 
Com sempre al voltant d’aquestes dates, a Maials és temps de fira, és temps 
de la Fira de l’Oli Verd. Enguany serà els dies 19 i 20 de novembre, dos 
jornades en què us convidem a gaudir del millor aparador del nostre poble i de 

la nostra cooperativa.
Aquesta serà, sense cap mena de dubte, una edició de la fira molt especial, i no 
voldria que això sonés a tòpic, perquè penso que respon a una realitat innegable. Ho 
sento així per tres qüestions: primer, perquè serà la primera fira amb normalitat plena 
després de la pandèmia; segon, perquè arriba en uns temps especialment complicats 
per al sector, en un any de sequera extrema i de crisi que ens està collant d’allò més, 
i tercer, perquè enguany la fira compleix 25 anys d’història.
Començant pel primer d’aquests punts, aquesta edició de la fira arriba després que 
la pandèmia ens condicionés durant els dos darrers anys: el 2020, abocant-nos a un 
format virtual, i l’any passat, ja en format presencial, però amb unes restriccions que, 
aquest any sí, ja deixem enrere, tot recuperant activitats tan emblemàtiques com les 
visites guiades i els esmorzars populars a la cooperativa.
Pel que fa al moment delicat que travessa el sector, lamentablement no és flor d’un 
dia, sinó que ve de lluny, tot i que enguany s’ha vist agreujat per la sequera i per la 
pujada de preus que patim. Tot plegat està situant el camp en una situació límit que 
ens està obligant a donar el millor de nosaltres mateixos per seguir endavant. Aprofito 
des d’aquí per encoratjar-vos a tots i a totes a continuar lluitant, tot desitjant que ben 
aviat arribin temps millors.
El tercer punt, i que ha de ser un motiu d’orgull per a tots els maialencs i maialen-
ques, és que la Fira de l’Oli Verd compleix 25 anys. Un quart de segle que ens ha 
situat com un certamen de referència del sector, tota una fita a la qual hem arribat 
gràcies al treball i a les aportacions de tothom. És per aquest motiu que, en aquesta 
25a edició, hem optat per variar lleugerament el format de l’Amic de l’Oli per distingir 
i retre homenatge a les persones que, fa 25 anys, eren al capdavant de l’Ajuntament 
i de la Cooperativa del Camp Foment Maialenc i que van tenir la iniciativa de posar en 
marxa aquesta fira. A tots ells, moltes gràcies!
En la mateixa línia de celebrar com es mereix aquesta efemèride, i al marge dels 
actes i de les activitats que habitualment tenim a la fira, com són els tastos, els ta-
llers, les presentacions, les jornades, les degustacions, les xarrades, etc., hem cregut 
oportú oferir-vos el dissabte al vespre una actuació especial que anirà a càrrec de 
Quico el Célio, el Noi i el Mut de Ferreries. No és aquesta una elecció a l’atzar, sinó 
que respon a uns paràmetres ben meditats: es tracta d’una formació de la terra que, 
més enllà de la seva comicitat i de la tasca que fa de recuperació i difusió del patrimo-
ni musical popular de la Catalunya sud, sempre ha expressat el seu compromís amb el 
territori i amb la societat de casa nostra, amb la qual cosa crec que no podíem trobar 
una actuació millor per celebrar aquest els 25 anys d’història de la fira. 
Un quart element que fa que aquesta sigui una fira diferent és que coincideix amb 
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Dissabte 19 de novembre del 2022
De 9 h a 11 h Esmorzar popular amb oli d’oliva verge extra (OOVE) nou 
a la cooperativa.
10 h Obertura del Recinte Firal
10 h Jornada Tècnica El conreu de la tòfona negra: una alternativa per 
a nous regadius, a càrrec del Sr. Daniel Oliach, investigador del Centre 
de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya i amb col·laboració de la 
Diputació de Lleida i l’IRTA. A la Sala de la Societat.
11 h Recepció d’autoritats a l’Ajuntament.
11.30 h Inauguració oficial i visita a la Fira. Actuació de la Colla Gegan-
tera.
12.30 h Taller El gust per la xocolata, la gran desconeguda, a càrrec de 
Sr. Xavier Palau de Pangea Chocolate, a la sala de conferències de la fira.
16.30 h Visita Guiada per la Vilaclosa a càrrec dels membres de l’As-
sociació Cultural La Capitonya de Maials. El punt de trobada serà davant 
de l’ajuntament.
17 h Taller de maridatge de vi i formatges, a càrrec del Celler Matallonga 
de Fulleda i Montllobé d’Aitona, a la sala de conferències de la Fira.
18 h Jornada PATT: Olis prèmium, noves tendències. La nova DUN 
2023-27, com afectarà l’olivera i l’ametller, a càrrec del Sr. Agustí Ro-
mero Aroca, enginyer agrònom i investigador especialista en olivicultura 
i elaiotècnica; Sr. Jordi Vidal Molins, secretari tècnic de JARC-COAG, i 
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la col·laboració de l’Escola Agrària de les Borges Blanques. A la Sala de 
la Societat.
19 h Taller de maridatge de cervesa artesana i pastisseria, a càrrec 
de Torrent Malt & Brew Master SL i Pa i Pastissos M. Serra. A la sala de 
conferències de la Fira.
20 h Tancament del recinte firal.
23 h Concert especial per commemorar el 25è aniversari de la Fira de 
l’Oli Verd de Maials, amb Quico el Célio, el Noi i el Mut de Ferreries. 
A la Societat.

Diumenge 20 de novembre de 2022
De 9 h a 11 h Esmorzar popular amb oli d’oliva verge extra (OOVE) nou 
a la cooperativa.
De 10 h a 14 h i de 16 h a 19 h Jornada de portes obertes a l’escola 
Otogesa de Maials, amb motiu del 70è aniversari, on podreu gaudir de 
diferents exposicions: fotogràfica, d’objectes...
10 h Obertura del recinte firal.
11.30 h Acte d’investidura Amic de l’Oli 2022, que aquest any recau 
en tots aquells que van fer possible aquesta Fira; Ajuntament i Coope-
rativa de l’any 1998, en commemoració del 25è aniversari.
12 h Visita guiada per la Vilaclosa a càrrec de la Sra. Mercè Quer. El 
punt de trobada serà davant de l’ajuntament.
12.30 h Taller tast de licors a càrrec d’Elixirs de Ponent, a la sala de 
conferències de la Fira.
17 h Jornada tècnica Aprèn a tastar professionalment l’oli i tast guiat 
a càrrec de la Sra. Pilar Pardell Pons, membre del Panell de Tast Oficial 
d’Olis Verges d’Oliva de Catalunya, i la col·laboració de l’Escola Agrària 
de les Borges Blanques. A la Sala d’actes del Pavelló Firal.
18.30 h Lliurament d’obsequis als expositors i acte de clausura, a 
càrrec del Sr. Jaume Saltó, president de la Cambra Oficial de Comerç, 
Indústria i Serveis de Lleida
20 h Tancament del recinte firal.

Cada dia de la Fira
- Jornades de portes obertes a la Cooperativa del Camp (d’11 del matí 
a 8 del vespre).
- Visita al museu de Cal Cabalesila (dissabte de 4 de la tarda a 8 del 
vespre i diumenge de 10 del matí a 1 del migdia i, a la tarda, de les 4 a 
les 8). Al c/ Constitució,12.
- Exposició de joguines a càrrec de la Sra. Mercè Prats (Museu de 
nines). Al c/ Barceloneta, 55.
- Exposició de manualitats que realitzen al Centre de Serveis, a la sala 
petita del pavelló.
- Tallers infantils al matí a partir de les 11 h i, a la tarda, a partir de les 
17 h:
· Elaboracions amb arenes de colors, a l’expositor Taller de Arenas.
· Taller de terrisseria, a l’expositor de Terrisseries Ventura.

Fira de l’Oli Verd
de Maials25a

una altra efemèride, que és la dels 70 anys de la creació del Col·legi Públic Otogesa 
de Maials. Una fita que celebrarem amb un seguit d’actes durant el diumenge 20 i el 
dilluns 21, i en els quals us animem a participar.
Com veieu, doncs, estem davant una edició força especial –res de tòpics– i que espe-
rem compartir amb tots vosaltres els dies 19 i 20.  
No voldria acabar sense expressar el meu agraïment públic i sincer a tot l’Ajuntament 
i a la Cooperativa del Camp Foment Maialenc, als anteriors i als actuals, per encendre 
l’espurna fa 25 anys i per mantenir viva la flama fins avui; a les institucions que ens 
han fet i ens continuen fent costat, com la Diputació de Lleida i el DARP, *a l’Escola 
Agrària de les Borges Blanques*, al conjunt d’expositors i col·laboradors que ens 
visiten per créixer i que ens fan créixer amb ells i a totes les entitats i associacions de 
Maials per fer seu aquest projecte tan nostre que és la Fira de l’Oli Verd.
Visca Maials i la Fira de l’Oli Verd!


