
Com tots els anys, i ja en son 25, a finals de novembre arriba a 
Santa Bàrbara la Fira de l’Oli Novell, dels Cítrics i del Comerç. 
Enguany la nostra Fira està de celebració per diverses raons, 
primer perquè celebrem el seu 25è aniversari, segon perquè 
després d’una edició en format virtual, tornarem a gaudir de 
la presència que tanta falta ens feia a tots, i tercer perquè 
enguany estrenem un nou pavelló firal que ens mantindrà 
protegits de pluges i ventades. 
Un 25è aniversari en el que cal recordar amb especial 
admiració a l’alcalde Josep Bertomeu, i al regidor Josep 
Ibáñez, que allà al 1997 van iniciar aquesta aventura, i també 
als alcaldes i regidors que van creure en el projecte, i el van 
continuar i consolidar per poder arribar al punt en que ens 
trobem, Joaquín Martí, Gerard Cid, Jordi Boronat, Judit Lleixa, 
Alfred Blanch i Manel Crespo. 
Us animo a visitar la nostra Fira en aquesta edició tan especial, 
i us dono les gràcies per la vostra participació.

Antonio Olles Molias
Alcalde de Santa Bàrbara

EXPOSICIONS AL RECINTE FIRAL

XXV FIRA de l’OLI NOVELL, dels CÍTRICS i del COMERÇ
PROGRAMA D’ACTES

SALUDA DE L’ALCALDE

SALUDA DE LA REGIDORA DE FIRES
Quan arriba el mes de novembre, a Santa Bàrbara es comença 
a notar un ambient especial, diferent, que alguna cosa s’està 
movent. La Fira de l’Oli Novell, dels Cítrics i del Comerç, com 
la nostra festa d’hivern, es comença a definir i, enguany, 
aquest sotrac és encara més evident: retrobament després 
de la parada obligatòria l’any passat per la pandèmia, i vint-i-
cinquena edició. Quines ganes de tornar-nos a veure! 
Els darrers mesos han estat molt durs per tots i totes, 
especialment per al sector del comerç en general i les fires 
en particular. La pandèmia ha fet estralls en la nostra vida 
quotidiana i hem de ser conscients que viurem una nova 
realitat a partir d’ara. Però això no ens ha d’aturar, i hem de 
seguir lluitant i defensant lo nostre, la nostra pagesia, el nostre 
comerç, les nostres entitats,... la nostra gent! I, l’Ajuntament de 
Santa Bàrbara, hem pres la decisió enguany de tornar a obrir 
la fira per a tots vosaltres, visitants i expositors, i demostrar 
que cap pandèmia ens pot aturar. Hem de ser responsables, 
si, però també hem de ser valents i valentes.
Són vint-i-cinc edicions i, des de la Regidoria de Fires, hem 
treballat per oferir-vos un programa atractiu i divers, amb 
propostes per a tots els públics. I, com no, inaugurarem el 
nostre nou pavelló firal que, de ben segur, us agradarà.
Només queda agrair a tothom qui ho feu possible i a convidar-
vos a la XXV Fira de l’Oli Novell, dels Cítrics i del Comerç de 
Santa Bàrbara. Com sempre, us sentireu com a casa. 

Ana M. Panisello Arasa
Regidora de Fires

XXIV
jornades
gastronòmiques
de la cuina de

l’oli
de l’1 al 29

de novembre 2021

santa BàrBara

restaurant diego - Tel. 977 719 017

restaurant venta de la Punta
Tel. 977 719 095

restaurant la llar - Tel. 977 719 666

* Per reserves:

Podeu consultar els menús a la web: www.santabarbara.cat

DIVENDRES, 26 DE NOVEMBRE DE 2021
16.00h Jornada tècnica agrària “Cal posar en valor l’olivera 

tradicional en un context de canvi climàtic”, amb les 
ponències de:

-Sr. Robert Savé Monserrat, investigador emèrit 
de l’IRTA-Professor d’Ecologia en la UAB.
-Sr. Pere Quintana Seguí, investigador de 
l’Observatori de l’Ebre.
-Sr. Antonio Castellanos Martínez, exdirector 
de l’Oficina Estatal de Unión de Uniones.
-Sr. Jordi Pascual, responsable sector de l’oli 
Unió de Pagesos.

 Inscripcions i informació al telèfon 638337551o a 
jnogues@uniopagesos.cat  

 Lloc: carpa central del recinte firal.
17.30h Obertura del recinte fira. Entrada gratuïta.
18.30h Arribada al recinte firal de la M. Hble. Sra. Laura 

Borràs i Castanyer, Presidenta del Parlament de 
Catalunya. Salutacions de les autoritats i signatura 
al llibre d’honor de Santa Bàrbara. Tot seguit, 
acompanyats dels representants de les diverses 
entitats locals, pubilles, Unió  Musical Jaume  Balmes 
i Grup de Twirling i La Colla Gegantera, arribada al 
nou recinte firal on tindrà lloc la inauguració oficial 
del nou PAVELLÓ POLIVALENT i de la XXV edició de 
la FIRA de l’OLI NOVELL, dels CÍTRICS i del COMERÇ 
de Santa Bàrbara.

 Parlaments, salutació i visita a tots els expositors.
 A continuació, acte d’homenatge als Regidors i 

Regidores de Fires que ho han estat al llarg de la 
història i d’aquells expositors que han participat en 
totes les de la Fira de l’Oli Novell, dels Cítrics i del 
Comerç. 

DISSABTE, 27 DE NOVEMBRE DE 2021
10.00h Obertura del recinte fira. Entrada gratuïta.
10.00h Partits de futbol, categoria Benjamí entre la UE 

Rapitenca i el CF Santa Bàrbara, i categoria Aleví 
entre el CF Jesús Catalònia i el CF Santa Bàrbara. 

10.15h Esmorzar popular del “terreno”, amb baldanes i allioli. 
Col·labora: Associació de Jubilats i Pensionistes.

 Lloc: Pista coberta. Preu del tiquet 2 €. 
11.30h Taller de memòria.
 Organitza: Centre de Dia de Santa Bàrbara- Centre 

Vima. Lloc: Carpa central.
11.30h Sortida de la ruta etnogràfica en carros tradicionals 

a la finca d’oliveres mil·lenàries de Carlos Ferré. 
Passejada amb carro, visita a la finca i tornada al 
recinte firal. 

 Lloc de sortida: boxes de la Penya Amics dels Cavalls 
(darrera el recinte firal). 

 Places limitades.

DIJOUS, 4 DE NOVEMBRE DE 2021
19.00h Presentació de la ruta “Tasta la cultura de l’Ebre- Els 

sabors de l’oli, l’or líquid de la Plana” i de les XXIV 
Jornades gastronòmiques de la cuina de l’oli.

 Lloc: Museu de la Vida a la Plana.

DIJOUS, 25 DE NOVEMBRE DE 2021
18.00h Visita als comerços i botigues participants al 

concurs d’aparadors de la XXV Fira de l’Oli Novell, 
dels Cítrics i del Comerç. Elecció per part de la 
comissió organitzativa del millor aparador.  

19.00h Deliberació i elecció per part del jurat procedent del 
Panell del Tast d’Olis de Catalunya del millor oli de 
la demarcació Baix Ebre- Montsià, en les categories 
de DOP Baix Ebre- Montsià i No DOP Baix Ebre- 
Montsià. Els premis es faran entrega el diumenge 
28 de novembre en el marc de la fira. Es poden 
consultar les bases de participació a la web www.
santabarbara.cat.

 Col·labora: Panell de Tast Oficial d’olis Verges d’oliva 
de Catalunya i Departament d’Acció Climàtica, 
Alimentació i Agenda Rural.

 Lloc: Museu de la Vida a la Plana.
*Nota: només podran assistir els representants de les 
marques que participen al concurs. 

Exposició “25 anys de la Fira de l’Oli Novell, dels Cítrics i del 
Comerç de Santa Bàrbara”. També es passarà durant el cap de 
setmana el vídeo commemoratiu dels vint-i-cinc anys de fira, a 
càrrec de Guillermo Gaya. 
Lloc: estand de l’Ajuntament de Santa Bàrbara i escenari 
central.
Mostra dels olis marca Farga Mil·lenària, del Territori del Sénia 
i dels olis marca Ebre Reserva de la Biosfera. 
Al mateix espai es podrà visitar l’obra vinculada al món de l’oli 
dels “Paisatges sonors de les Terres de l’Ebre”, en el marc del 
cicle Ebre Art & Patrimoni, que organitza el Museu de les Terres 
de l’Ebre. Lloc: entrada recinte firal.
Exposició monogràfica de maquetes de molins d’oli, a càrrec 
del Sr. Pepe Bort Chavarría. 
Lloc: estand del Centre d’Estudis Planers.
Espai temàtic: exposició de maquetisme naval, a càrrec 
d’Àngel Fibla. Lloc: estand Àngel Fibla.
 
EXPOSICIONS PERMANENTS
Centre d’interpretació de la Vida a la Plana, exposició 
permanent dedicada a la vida a la plana, i col·lecció d’història 
natural Josep Antoni Valls, important exposició paleontològica 
i mineralògica. 
Durant el cap de setmana de la fira es podrà visitar al mateix 
centre l’exposició “Els bolets de les Terres de l’Ebre. Molt més 
que rovellons”, en col·laboració amb el Museu de les Terres 
de l’Ebre.
Lloc: Museu de la Vida a la Plana (Pg. Quatre Carreteres, 2).
Durant el cap de setmana de la fira, l’entrada serà gratuïta. 

Casa Museu del pagès, d’Àngel Fibla, exposició particular de 
la vida al camp.
Lloc: Casa-museu Àngel Fibla (c/Victòria, 110).

El món de l’oli, un espai dinàmic que vincula la cultura oleícola 
local amb la lectura, llibres, documents i audiovisuals  
vinculats al món de l’oli. 
Més informació a http://www.smartcentre.cat/ 
Lloc: Biblioteca José Escudé Albesa- Smartcentre (c/Mare de 
Déu de Montserrat, 28)
Horari: dilluns a divendres de 10 a 13 i de 16 a 19

Exposició de pintura amb motius d’oli, a càrrec de diferents 
artistes i coordinat per l’artista planer Gerard Barberà. 
L’exposició romandrà fins el 15 de desembre. 
Lloc: Carrer Major núm. 94

ACTIVITATS FIRALS
XXIV JORNADES GASTRONÒMIQUES DE LA CUINA DE L’OLI. Els 
restaurants participants oferiran un menú especial durant tot el 
mes de novembre. Per entrar al sorteig d’un menú gastronòmic 
per a 2 persones, podeu pujar una imatge d’algun dels plats 
dels restaurants participants a les jornades a l’Instagram de la 
fira @firaoli, amb el hashtag #jornadesgastronomiquesoli. 

Sorteig d’un menú gastronòmic per a 2 persones patrocinat per 
cadascun dels restaurants participants en les XXIV Jornades 
Gastronòmiques de la Cuina de l’Oli, per a tots els visitants que 
emplenen l’enquesta d’opinió. 
Lloc: estand de l’Ajuntament de Santa Bàrbara.
Rutes etnogràfiques de la fira 
Passejada amb carro i cavalls tradicionals per alguns dels 
punts més emblemàtics  del nostre poble.

- Dissabte: Visita a les oliveres mil·lenàries de la finca de 
Carlos Ferré.

- Diumenge: Visita a la Casa museu del pagès d’Àngel Fibla.
Consultar horaris de sortida. 
Lloc: boxes de la Penya Amics dels Cavalls (darrera el recinte 
firal). 
Tasta la cultura de l’Ebre: Els sabors de l’oli, l’or líquid de la 
Plana. Ruta turística experiencial per les planes del Montsià per 
descobrir la cultura vinculada a les oliveres i l’oli d’oliva.
Més informació a: museulaplana@santabarbara.cat 
Telèfon informació: 635721895
Reserves: www.ebreticket.cat 
En el marc de la XXV Fira de l’Oli Novell, dels Cítrics i del Comerç, 
les dues cooperatives locals, Agrícola del Camp Santa Bàrbara 
i Sant Gregori, treuen una línia d’ampolles commemoratives 
de les vint-i-cinc edicions. Es podran comprar a l’estand 
d’ambdues cooperatives. 



RECINTE FIRAL

STAND EXPOSITORS 
1. CAMBRA DE COMERÇ DE TORTOSA
2. AJUNTAMENT DE SANTA BÀRBARA
3. DONES PLANERES (SANTA BÀRBARA)
4. FORMATGES MONTBRÚ (MOIÀ)
5. PASTISSERIA LA MANJOIA (LA SÉNIA)
6. CELLER MAS DE LES VINYES (CABACÉS)
7. OLIBA GREEN BEER (TARRAGONA)
8. PRODUCTES DE GARROFA HUGUET (REUS)
9. TOT PLANA (SANTA BÀRBARA)
10. COL·LECCIÓ ÀNGEL FIBLA
11. AMPA ESCOLA JAUME BALMES
12. PLATAFORMA PRO (SANTA BÀRBARA)
13. LA TRINXERA (LA FATARELLA- BARCELONA)
14. AGROMAESTRAT (BORRIOL)
15. INOXCAVONIA (MÓRA LA NOVA)
16. CALERO (GRANADA)
17. DENOMINACIONS D’ORÍGEN PROTEGIDES 
18. AGRÍCOLA DEL CAMP SANTA BÀRBARA- MONTEBRE
19. GRUP LLAMBRICH & ARMENGOU (SANTA BÀRBARA)
20. AZ AZEYTUN (BATEA)
21. SERVITEC DELTA, SL (AMPOSTA)
22. JORDI CURTO- COSTURA (SANTA BÀRBARA)
23. ESCOLA DE CUINA VILLA RETIRO (XERTA)
24. TUPPERWARE MÓNICA ÁVILA (SANT RAFAEL DEL RIU)
25. LES COSETES DE NANDA (AMPOSTA)
26. LA PLANA RÀDIO (SANTA BÀRBARA)
27. SABATERIA PAS A PAS (SANTA BÀRBARA)
28. LA BOTIGA DE PILI (SANTA BÀRBARA)

STAND EXPOSITORS

RELACIÓ D’EXPOSITORS EXTERIORS 
MAQUINÀRIA AGRÍCOLA

29. PENYA TAURINA PLANERS PELS BOUS (STA. BÀRBARA)
30. FÈRTILS AGROBOTIGA (MASDENVERGE)
31. MEL EL MONTSIÀ (FREGINALS)
32. LORD DEL FORMATGE (VALÈNCIA)
33. EMBOTITS ARTESANS MARILEN (SANTA BÀRBARA)
34. MARCA GARANTIA OLI FARGA MIL·LENÀRIA
35. AGRÍCOLA SANT GREGORI, SCCL (SANTA BÀRBARA)
36. MAGISTRATUS MELMELADES (CASTELLÓ)
37. ANTJE FORMATGE HOLANDÈS (PERAFITA)
38. AMB UN PARELL DE MANS (SANT CARLES DE LA RÀPITA)
39. PARRÒQUIA SANTA BÀRBARA (SANTA BÀRBARA)
40. J&F SPORTS (SANTA BÀRBARA)
41. BOSCH I CASALS EMBOTITS ARTESANS (SANT FELIU S.)
42. TERE ROMERO PLATA (TORTOSA)
43. CRUIXENTS DELICIOUS (TORTOSA)
44. CENTRE D’ESTUDIS PLANERS (SANTA BÀRBARA)

DELS CÍTRICS I DEL COMERÇ
26, 27 i 28 de novembre de 2021

SANTA BÀRBARA

XXIV Jornades
Gastronòmiques
de la cuina de l’oli

FIRA 
DE L’OLI 
NOVELL

XXV

DE L’1 AL 29 DE NOVEMBRE 2021

11.30h Concurs d’all-i-oli. Els concursants hauran de 
portar els estris (morter i  mà de morter); els 
ingredients els subministrarà l’organització.

 Organitza: Dones Planeres.
11.30h Sortida de la ruta etnogràfica en carros tradicionals 

recorrent algunes de les masades tradicionals del 
poble, i visitant la casa-museu del pagès d’Àngel Fibla. 

12.00h Preparació del terreny per a la recol·lecció d’olives 
a la manera tradicional, a càrrec de la Penya Amics 
dels Cavalls i concurs de plegar olives a la manera 
tradicional. 

 Organitza: Penya Amics dels Cavalls de Santa 
Bàrbara i AMPA Escola Jaume Balmes.

 Lloc: boxes de la Penya Amics dels Cavalls (darrera 
el recinte firal).

12.00h Partit de futbol categoria Infantil entre la JE Flix i el 
CF Santa Bàrbara.

12.30h Entrega dels premis del I Concurs d’Olis Novells de 
la Fira de l’Oli Novell, dels Cítrics i del Comerç, a 
les categories de Denominació d’Origen Protegida 
(DOP) i No DOP de la demarcació Baix Ebre- Montsià. 

 Col·labora: Panell de Tast Oficial d’olis Verges 
d’oliva de Catalunya i Departament d’Acció 
Climàtica, Alimentació i Agenda Rural.

 Lloc: escenari central
13.15h Ballada de jotes tradicionals, a càrrec del Grup de 

Jota Planera. Lloc: escenari central
14.00h Tancament del recinte firal.
16.30h Obertura del recinte fira. Entrada gratuïta.
18.00h Partit de futbol categoria Femení entre el CE 

Perelló i el CE La Plana.
18.00h Taula rodona sobre el paper de la dona al món 

rural. Organitza: Associació Vent del Sud.
 Lloc: Carpa central.
19.00h El viaje al centro del vino. La planera Maite Ruiz 

ens parlarà de la posada en valor del patrimoni 
immaterial que genera el món rural i de com 
apropar-lo a les noves generacions i la gent de 
ciutat. Lloc: escenari central.

19.30h Entrega dels premis dels diferents sorteigs i 
concursos.

 - Enquesta de la fira.
 - Millor aparador comercial.
 - Altres premis i sorteigs de les entitats participants 

a la fira.
 Lloc: escenari central.
20.00h I, per acomiadar la fira de 2021, xocolatada 

popular.
 Organitza: Dones Planeres. Lloc: escenari central
20.30h Cloenda de la fira a càrrec del Sr. Antonio Ollés, 

Alcalde de Santa Bàrbara, i la Sra. Anna M. Panisello, 
Regidora de Fires.

 Lloc: estand La Plana Ràdio.

12.00h Partit de futbol categoria Cadet entre el CF Terres 
Ebre i el CF Santa Bàrbara.

12.30h Taller “Crea el teu punt de llibre amb motius 
d’olivera”, a càrrec de l’artesana local Nanda 
Aixendri. Col·labora: AMPA Escola Jaume Balmes 

 Lloc: escenari central.
14.00h Tancament del recinte firal.
16.00h Partit de futbol de Tercera Catalana entre la SCER 

l’Ametlla de Mar i el CF Santa Bàrbara.
16.30h Obertura del recinte fira. Entrada gratuïta.
17.00h Concurs de llançament de pinyols d’oliva amb la 

boca; infantil i adult. Premis per als guanyadors.
 Organitza: La Plana Sports Club.
 Lloc: Bar La Plana Sports Club.
17.30h Partit de futbol categoria Juvenil entre el CF 

Gandesa i el CF Santa Bàrbara.
17.30h Tarda de fogons: a l’escenari central, demostracions 

i show-cookings.  
17.30h Presentació del llibre Meleta de Romer- Les 

postres de la Gessa i, a continuació, demostració 
de cuina a càrrec de GESSAMÍ CARAMÉS, cuinera, 
pastissera i co-presentadora del programa 
CUINES, de TV3. Al finalitzar el show-cooking, hi 
haurà signatura de llibres de l’autora a l’estand de 
la Plana Ràdio. 

18.30h Demostració de cuina a càrrec del xef local DANI 
JOVÉ, i EDUARD VALLS, professors de l’Escola de 
Cuina Villa Retiro de Xerta. 

 Col·labora: Escola de Cuina Villa Retiro.
 Cessió de la cuina: Ajuntament d’Ulldecona.
19.15h XII Festival Taurí de Santa Bàrbara. Taula rodona 

entre els ramaders participants a la Setmana 
Taurina de Santa Bàrbara. Entrega de premis:

 Millor detall, millor vaca, millor bou, millor bou 
embolat. Premi especial José Maria Gallego a la 
millor ramaderia. 

 Organitza: Penya Taurina Planers pels Bous.
 Lloc: Carpa central.
19.30h Partit de futbol categoria Femení entre el CF Reus 

de Tota la Vida- CE La Plana.
21.00h Tancament del recinte firal.

DIUMENGE, 28 DE NOVEMBRE DE 2021
08.30h Marxa ciclista amb BTT Fira de l’Oli.
 Lloc sortida: Pavelló Municipal.
 Lloc arribada: Recinte firal (àrea de lleure).
 Organitza: Unió Ciclista Santa Bàrbara.
10.00h Obertura del recinte fira. Entrada gratuïta.
10.00h Partit de futbol categoria Prebenjamí entre el CD 

Alcanar i el CF Santa Bàrbara. 
10.30h Durant tot el matí, recorregut musical per la fira a 

càrrec de la Xaranga Estrella Band. Lloc: recinte firal. 

• FELIPE BORRÀS
• J&P MAQUINÀRIA AGRÍCOLA (SANTA BÀRBARA)
• REMOLQUES DELFIN LLERDA (QUERETES)
• REDELTA (DELTEBRE)
• TALLER JOAQUIM MÚRIA QUERALT (SANTA BÀRBARA)
• TALLERES BELLO (LA FRESNEDA)
• AGROFLIX (AMPOSTA)
• TALLERS VALLÈS PUIG (SANTA BÀRBARA)
• TRACTORGARDEN (VINARÒS)
• TALLERS VIDIELLA
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L’Ajuntament es reserva el dret d’alterar, modificar i/o suprimir qualsevol dels actes per causes justificades.

Ús obligatori de
mascareta al recinte firal

Mantingueu la
distància de seguretat


