PROGRAMA 20a. FIRA DE L’OLI i L’OLIVERA

Repassant els programes de la Fira
de l’oli em vénen a la memòria les
discussions prèvies a la primera edició. Com s’havia d’organitzar perquè
tot quedés ben lligat. Va ser un èxit,
es van superar totes les expectatives i així ha passat any rere any fins
arribar a aquesta 20a edició.

Perquè tenim un secret i aquest és a
les persones. Si féssim un repàs de
la gent que hi ha col·laborat al llarg
dels anys seria una llista interminable
d’espollencs o simpatitzants, des
dels més grans als més jovenets. Hi
ha tantes tasques a fer que cadascú
pot triar la que li ve més de gust.

Són moltes les activitats que es
comencen i no tantes les que tenen
continuïtat. Sortosament, celebrem
dues dècades de la nostra Fira i s’ha
mantingut viva per diverses raons:

La Fira no és només una trobada anual
de trullaires i activitats relacionades en
la producció d’oli, sinó que és un dia
fantàstic per quedar amb la família,
amics o coneguts i fer-los gaudir d’un
poble que per un dia és ple a vessar.
No tens excusa per avorrir-te: Si ets
petit sempre pesques alguna coseta
a les parades o pots saltar al castell
inflable. Si ets jove pots posar-te el
vestit fosforescent i dirigir el trànsit,
tots junts no és del tot avorrit!
O si no, vas a vendre a la parada de
l’Associació, que sempre hi falta gent.
Si ja no tens tant d’humor pots fer
una volteta a primera hora del matí
o cap al tard i sempre veuràs alguna
cosa que et farà gràcia de comprar o
descobrir.

Perquè es basa en un producte de
la terra, un producte valuós i estimat
com és l’oli. Què podríem promocionar com autèntic de la nostra terra
sinó el fruit d’aquests arbres que pinten de gris, verd i blau el nostre terme
segons d’on bufa la tramuntana?
Perquè ha sabut preservar els objectius i l’esperit de la primera edició: fer
de la Fira un punt de trobada i d’intercanvi d’experiències entre els professionals del sector de l’oli i l’olivera.
Perquè és creativa. Any rere any l’organització ha sabut trobar un “ganxo” per fer atractiva la Fira. Pensem
amb la Trobada de Cantadors, sí! Va
començar gràcies a la Fira! I de rebot
el sopar popular en el qual els nostres
cuiners i cuineres van fer tot el possible per presentar plats de qualitat
recollits en tres meravellosos llibres
de receptes. La introducció de la
passejada amb borriquets, el concurs
de llençar pinyols, el concurs de salar
olives, els menús dels restaurants
amb plats pensats per aquesta diada,
el curs d’iniciació al tast d’oli, tallers,
conferències, exposicions, etc.

En fi, un dia per gaudir-ne. Curiosament no s’ha hagut de suspendre cap
any per mal temps, encara que hem
suportat tramuntanades, plugims i
fredorades.
No és només l’esforç d’uns quants
sinó de tots i de l’oli que en definitiva
és l’últim responsable perquè tot un
poble es bolqui per aconseguir l’èxit
de la seva Fira!
20 anys doncs, d’organització, d’esforç, de creativitat i sobretot d’il·lusió!
Puri Viñas

divendres 15 de gener
concert:

amb les corals d’Espolla
i Selva de Mar

exposició:

Fotografies del 2n Concurs de Fotografia
dels Aspres d’Empordà - Albera
a les oficines del Paratge Natural
de l’Albera - Rectoria Vella

visita guiada teatralitzada:
Tastar vins pot ser un espectacle!

a les 8 del vespre
a l’església

de 10 del matí a 2 del migdia
i de 4 a 6 de la tarda

exposició:

Fotografies del XVI Concurs
de Fotografia de l’Albera

al Celler Cooperatiu d’Espolla
Cal reserva prèvia al web cellerespolla.cat
o al tel. 972 563 049
Durada 1h. Preu: 6€, inclou tast de vins

a les 10 del matí (français)
i a 2/4 de 12 (català)

taller-xerrada

a 2/4 d’11 del matí

Xarop depuratiu amb
fulla d’olivera

a la Sala la Coromina

a càrrec de Cristina Viñas de El Cau de les Marietes
a les 10 de la nit

teatre:

Audiència I-Real
amb Toni Albà

a la sala de La Fraternal
Venda d’entrades a l’Ajuntament d’Espolla de 9 a 15h
i al Cafè de la Societat durant tot el dia. Preu: 12€

dissabte 16 de gener

20 anys!

exposició i venda

fira comercial

pels carrers d’Espolla, amb els
trullaires de la comarca

de planter, productes, eines
i maquinària referents a l’oli
i l’olivera

fira d’artesans i elaboradors

de productes de la zona de l’Albera

2 zones d’inflables
per als més joves

exposició:

Fotografies del 2n Concurs de Fotografia
dels Aspres d’Empordà - Albera
a les oficines del Paratge Natural
de l’Albera - Rectoria Vella

visita guiada teatralitzada:
Tastar vins pot ser un espectacle!

tast d’olis

NOVETAT

de l’Empordà

de 10 del matí a 2 del migdia

exposició:

Fotografies del XVI Concurs
de Fotografia de l’Albera

al Celler Cooperatiu d’Espolla
Cal reserva prèvia al web cellerespolla.cat
o al tel. 972 563 049
Durada 1h. Preu: 6€, inclou tast de vins.
actuació dels

recorregut pel poble

a les 10 del matí (français)
i a 2/4 de 12 (català)

per veure els balcons i portals
guarnits pels veïns

sortida de la Fraternal

a les 11 del matí

Castellers
de Figueres

a 2/4 de 12

a la plaça del Dolmen

inauguració de la Fira:
processó de Sant Sebastià
amb els Grallers d’Espolla
a la plaça del Dolmen
a la sala de la Fraternal

exposició de fotografies

escenari musical
música en viu

dels portals i balcons guarnits
durant la passada edició de la Fira

a les 4 de la tarda

a dos quarts d’1
a l’església

a les 7 de la tarda

excursió a peu

Sortida del coll de Banyuls.
Cal portar menjar, aigua i roba d’abric.
Durada aproximada 6h.

amb la Coral d’Espolla

concurs de llançament
de pinyol d’oliva

a les 9 del matí
a la serra de l’Albera

missa solemne cantada

ball de festa major

passejades amb els burros

amb el grup Sharazan

d’en Joan de Rabós

a l’antic camp de futbol

davant de l’església

a la sala de La Fraternal

diumenge 17 de gener

diumenge 17 de gener

durant tot el dia

BASES CONCURSOS
9a edició
concurs de decoració
de balcons i portals
Hi poden participar tots els veïns d’Espolla que ho desitgin guarnint, amb
el tema de l’oli i l’olivera, els balcons i/o portals de casa seva el cap de
setmana de la Fira.
El dissabte 16 de gener al matí una fotògrafa, acompanyada pel jurat, farà
fotos dels balcons i portals engalanats. Per aixó és important que tothom
que vulgui participar-hi s’apunti a la llista que hi ha a les botigues.
El premi per el/la guanyador/a: dues entrades per anar al teatre a
Figueres.Tots els participants rebran com a regal una fotografia del
guarniment del seu balcó o portal.
Hi pot participar qualsevol persona. Les inscripcions es faran
abans d’iniciar el concurs, a partir
de les 4 de la tarda.
L’organització proveirà de les
olives que els participants, sense
manipular-les, n’extrauran els
pinyols que s’hauran de llançar
amb la boca, sobre una superfície
delimitada.
Guanyarà la persona que aconsegueixi la distància més llarga.
En cas d’empat es podran fer
noves rondes entre els empatats.
Un membre de l’organització
actuarà d’àrbitre amb decisions
inapel·lables.

lliurament
dels premis

17a edició
concurs de llançament
de pinyol d’oliva

3a edició
concurs de
fotografia
Instagram

Us convidem a venir el cap de setmana del 16
i 17 de gener a Espolla a fotografiar tot alló que
vulgueu relacionat amb el món de l’oli i l’olivera,
del poble, la fira i els paisatges d’Espolla.

Data 16 i 17 de gener de 2016
Cal que totes les fotografies que es pengin a l’Instagram mencionin
@ass_cult_fraternal amb les etiquetes #ass_cult_fraternal i
#firaoliespolla2016
Els guanyadors s’anunciaran la setmana següent a la Fira mitjançant un missatge a la fotografia i al facebook de l’Ajuntament d’Espolla. Un cop comunicat, el/la guanyador/a i els dos finalistes podran recollir el premi a la botiga
del Celler Cooperatiu d’Espolla (Crta. de Roses, s/n) de Dilluns de Dissabte
de 9 a 13h i de 16 a 19h i Diumenges de 9 a 13h o trucant al telèfon 972 563
836 o al 667 766 855.
Les imatges publicades a Instagram amb l’etiqueta #ass_cult_fraternal i
#firaoliespolla2016 podran ser utilitzades per l’Associació Cultural
la Fraternal Espollenca quan ho consideri oportú, sempre mencionant-ne
l’autor/a.
La publicació d’imatges a Instagram mencionant @ass_cult_fraternal
comporta l’acceptació d’aquestes bases i implica el permís perquè
l’organització es posi en contacte amb els guanyadors/res a través d’un
missatge a la fotografia.
El premi pel guanyador/a és una visita guiada teatralitzada al Celler
Cooperatiu d’Espolla per a dues persones i una garrafa de 5 litres
d’Oli Formentals elaborat per la cooperativa d’Espolla. Els dos finalistes
rebran com a premi una garrafa de 2 litres d’oli Formentals.

El/la guanyadora rebrà com a premi
una excursió en caiac per a dues
persones amb l’empresa SK Kaiak
de Llançà.

El diumenge 17 de gener, al finalitzar el concurs de
llançament de pinyol d’oliva, es procedirà també al
lliurament del premi del concurs de guarniment de
balcons.
Els dos finalistes de cada concurs rebran un lot de
productes del Celler Cooperatiu d’Espolla.

Fotografia
guanyadora
del 2n Concurs
Instgram - Fira
de l’Oli i l’Olivera
d’Espolla, de
Robert Escolà

