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Cambrils celebra la Festa de l’Oli Nou amb un esmorzar popular a la Cooperativa
Agrícola
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Tot a punt perquè comencin a Cambrils les Jornades Gastronòmiques amb Oli Nou d’oliva verge extra com a protagonista. Les jornades han
estat presentades aquest matí en roda de premsa per part de l’alcaldessa de Cambrils, Camí Mendoza; la regidora Promoció Econòmica, Ana
López; el president de la Cooperativa Agrícola de Cambrils, Jaume Baiges; i el representant de l’Associació d’Empresaris d’Hostaleria de
Cambrils, Àngel Pérez.
Camí Mendoza ha volgut ressaltar la importància “d’un producte tant nostre i de tanta qualitat com és l’oli d’oliva de Cambrils” i ha assegurat que
continuaran “donant suport als productes propis de Cambrils i aquesta n’és una bona mostra”. Ana López, per la seva banda ha destacat que “el
nostre oli és una marca de ciutat, de prestigi que ens presenta com un municipi amb les seves pròpies característiques i autenticitats en un món
tant competitiu”. Baiges ha recordat que “l’oli Mestral és el més premiat de tot el país” i ha afegit que aquesta excepcionalitat es deu a que
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“seguim les normes estrictes per aconseguir una bona qualitat i n’estem molt orgullosos. La gent té moltes ganes de tastar l’oli nou”. Per acabar,
Àngel Pérez ha destacat que aquestes jornades són una oportunitat perquè ”els clients coneguin de primera mà la matèria prima tant important
com és l’oli que utilitzem per elaborar els plats d’una gastronomia reconeguda com la de Cambrils”.
Les jornades s’iniciaran el dissabte 24 d’octubre, de 17:30 a 19 hores, amb el taller familiar ‘L’oli en un llum’. L’activitat, que se celebrarà al
Museu Agrícola de Cambrils (carrer Sindicat, 2) servirà per aprendre el procés que segueix una oliva fins que es transforma en oli, sobre les
propietats terapèutiques de l’oli d’oliva i la camamilla junts, alhora que es farà experiments amb làmpades d’oli que els participants es podran
emportar a casa. El taller és gratuït i no és necessària inscripció prèvia.
L’endemà, el diumenge 25 d’octubre, Cambrils celebrarà la seva Festa de l’Oli Nou. A partir de les 9 hores, a la Cooperativa Agrícola de
Cambrils (ctra. Montbrió km2) tindrà lloc l’esmorzar popular per degustar l’oli novell verge extra de la Cooperativa. Tothom qui ho desitgi podrà
adquirir per quatre euros el tiquet amb el qual rebrà pa torrat, llonganissa, fruita i l’oli nou verge extra Mestral de la nova collita 2015. També
tindran lloc actuacions de grups locals. Els assistents també podran adquirir els productes de l’Agrobotiga de 9 a 14 hores comprant productes de
proximitat i les garrafes amb l’oli nou. Cal tenir amb compte que tothom qui compri un tiquet per a l’esmorzar tindrà dret a un descompte per la
compra d’una garrafa de 5 litres d’oli d’oliva verge extra.
Visita guiada entre oliveres
El 7 de novembre, l’activitat programada es desenvoluparà entre oliveres a través d’un recorregut a peu per poder viure en primera persona tot
el camí que fa una oliva fins a convertir-se en oli. L’activitat s’iniciarà a les 16:00 i finalitzarà al voltant de les 17:30 hores. Tots els assistents es
trobaran a la porta de l’Agrobotiga de la Cooperativa per tal de visitar una finca d’oliveres on coneixeran, in situ, com es fa el procés de recollida
de les olives, a més de conèixer el projecte LIFECOOP 2020. Tothom qui ho vulgui podrà collir les olives gaudint de la màgia i l’essència de fer
de pagès. Després es portaran les olives al Molí de la Cooperativa per seguir el procés per obtenir l’oli d’oliva verge extra. Finalitzada la visita al
Molí, tots els assistents berenaran plegats: Rosca de Cambrils de tota la vida (pa torrat amb oli nou i vi) per als adults i pa torrat amb oli i xocolata
per als més menuts.
Restaurants amb oli nou en primícia
Trenta restaurants del municipi oferiran pa amb oli nou de la Cooperativa de Cambrils com aperitiu. Es tracta dels següents establiments: Al Punt,
Bec d’Or, Bresca, Can Solé, Casa Gallau, Casa Macarrilla 1966, Casavella, Club Nàutic Cambrils, Denver Cambrils, Dofí Verd, El Pescador, El
Pósito, Fonda del Camí, Gami, La Cua Curta, La Cuina d’en Jordi, La Galera Port Cambrils, Lekeitio, Les Barques, (carrer Consolat de Mar i
passeig Miramar), L’Espurna, L’Hort del Pere, Marro Cafè, Maset, Miquel, Miramar, Montserrat, Portus, Rincón de Diego, Rincón de Iruña.
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L'ÚLTIM DE DIARI LA VILA. NOTÍCIES DE CAMBRILS, SALOU I VILA-SECA
L'ACA neteja el barranc de la Torrentera al seu pas per Salou i Cambrils
Mercè Dalmau anirà de número dos a les llistes de Democràcia i Llibertat pel Congrés
Salou es prepara per una nova edició de la Festa del Calamar amb una degustació popular
La militancia del PSC se resiste al pacto de Govern con CiU en Salou
La UD Salou presenta a los 12 equipos de su Escuela de Fútbol Base

Més en aquesta categoria: « L'NMC denuncia la inacció del govern 'per la falta d'entesa entre ells' Cambrils tanca les primeres Jornades del Calamar amb molt bona
acollida »
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ESPORTS
La UD Salou presenta a los 12 equipos de su
Escuela de Fútbol Base

Gran éxito de participación en el 33º Cros de El Rally Co
Vila-seca
cap de setm

Este domingo tuvo lugar en el Parc de la Torre d'en
La UD Salou celebró este domingo la puesta de largo
Dolça la 33ª edición del Cros de Vila-seca. Esta
de todos los equipos de su Escuela de Fútbol Base
emblemática prueba depor...
(EFB) para la temporada...

Inicio de temporada soñado del Club Básquet
Salou

El Teatre Aud
presentació o
Legend, que

Salou posa en marxa les noves pistes de pàdel

Dos medall
en el Catal

La regidoria d’Esports de l’Ajuntament de Salou ha
posat en marxa les noves pistes municipals de Pàdel
Cinco alumn
situades al costat del...
parte el pasa
Catalunya pr
El CB Salou es el rey inesperado en el grupo segundo
de la Primera Catalana de baloncesto. El club

La FIA confirma las fechas del Rally
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salouense, que logró el as...

Catalunya-Costa Daurada 2016

Helena Cas
Río

Cuatro podios de la Esportiva TKD Vila-seca en
el Campeonato de Catalunya …

Por 26º año consecutivo, el Rally RACC CatalunyaCosta Daurada volverá a formar parte del calendario Helena Casa
Nuevo éxito para la Esportiva TKD Vila-seca. Nueve de del Campeonato del Mundo...
olímpica tras
sus alumnos participaron el pasado domingo en el
Europa en G
Campeonato de Cataluny...

Nilo Vidal cierra la temporada con un repóker de
títulos

Dues salouenques, en sisè lloc del campionat del
Món de patinatge celebrat a Colòmbia

Salou estren
Cursa de la D

Primer europeu en Standard per al regatista Món
Cañelles del Nàutic Cambrils

Danny Boy, nuevo patrocinador del Salauris Futbol
Club

Pilar Rus gan
carreras de

La Mitja de Salou obre inscripcions amb promocions La Cursa de la Dona de Salou, una festa de
durant les primeres 48 hores
compromís i solidaritat

L’embarcaci
Cambrils,
Bonítol

BREUS
Seguim l'episodi de fort vent, mala mar i pluja
abundant avui
Protecció Civil de la Generalitat (Departament
d’Interior) m…
Darrers dies per presentar treballs al concurs
fotogràfic en memòria d’Alb…
Fins aquests divendres 31 d’octubre encara hi ha
temps per t…
El Consell de Cooperació Cambrils Ciutat
Solidària fa una crida a ajudar al…
Els cambrilencs i les cambrilenques sempre han
col·laborat a…
Salou posa a disposició el trenet turístic per fer
el trajecte fins al ceme…
Com és ja tradicional el Patronat Municipal de
Turisme de Sa…
El PIJ de Salou organitza 5 hores d'esport
nocturn al pabelló municipal
El proper dissabte 24 d'octubre tindrà lloc al
pavelló de Sa…
Vila-seca inaugura avui el curs del Conservatori
de Música
Avui dilluns 19 d'octubre a les 20.30 h tindrà lloc a
la sal…

EMPRESA
El restaurante La Spezia se reinventa para
permanecer abierto todo el año
Des del pasado 9 de noviembre, el Grupo Rumbo
Tagomago ha emprendido una nueva etapa
empresarial y deja para la historia...
converted by Web2PDFConvert.com

El restaurante La Spezia se reinventa e
impulsa para permanecer abierto todo el año

Des del pasado 9 de noviembre, el Grupo Rumbo
Tagomago ha emprendido una nueva etapa
empresarial y deja para la historia...

'Dulce travesura', Dunkin' Coffee Salou un
producto artesanal de alta calidad

La franquicia Dunkin’ Coffee es la que más tazas de
café vende en el mundo: casi 1.500 millones al año.
No es de extraña...

Europa Bikes, molt més que un concessionari de
motos
Mango's, ‘Rodizio’ de carnes a la brasa, manjar de
dioses en Salou
Avanty ‘reinversión y reinvención’, los grandes
secretos del éxito
Esclata la innovació en el sector de l’aprenentatge
d’idiomes
Claro de Luna Weddings, organizando, coordinando y
creando sueños
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Aquesta setmana:
Descobreix Barcelona a través
de l’Associació de Càmpings de
Barcelona
Llegir +

OPINIÓ
Escrit per

Miriam Medina

Tarifa plana para autónomos
Llegeix més ...

Escrit per

Miriam Medina

Alta en autónomos y seguir
cobrando del paro
Llegeix més ...

Escrit per

Maria Soriano

El nuevo código penal: Cambios
legales para las empresas
Llegeix més ...

Escrit per

Mercè Dalmau

Obssesió per la setena
Escrit per

Mario Tellez Molina

¿Al equipo de gobierno le importa
la salud de los vecinos de Vilaseca?
Llegeix més ...
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Clip de cultura popular
La gala dels premis Arlequí
reivindica el patrimoni de la
cultura popular
Llegir +
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Una intensa tormenta causa fuertes
inundaciones en Salou y Vila-seca

Fallece el empresario Francesc Liñán

El desborda
Salou torna

Sobre las cuatro de la tarde ha fallecido Francesc
Una impresionante tormenta descargó anoche en la Liñán, cuando se encontraba en su establecimiento La intensa pl
Costa Daurada. La parte más espectacular de la
comercial, en la zona de los acantilados de Salou... del Baix Cam
tromba se concentró entre las 22.00 y 23.00 horas,
Barenys a Sa
afe...

La avenida Pere Molas permanecerá cortada dos
semanas por las obras de Ferrari Land
Los hermanos Herzog ofrecerán un concierto
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gratuito en el Parc del Pinaret
Mango's, ‘Rodizio’ de carnes a la brasa, manjar de
dioses en Salou
Un miler de persones participen a la primera cursa
solidària SOSciathlon
Francesc Calabuig, un salouense en la cuna del
Ironman
Els Morancos, l’humor de Carlos Latre i la música
dels Blaumut, al programa de Tardor del TAS
Salou aprova expropiar 27 immobles per
l’endegament del barranc de Barenys
Més de 100 vehícles històrics des de l'any 1905 fins
el 1990 al V Ral·li Clàssics Costa Daurada
Un total de 51 establiments preparen motors per al
Rally de Tapes 2015

SEGUEIX INFORMAT
Segueix

Tuits

La Vila
13h
@periodiclavila
L'ACA neteja el barranc de la Torrentera al
seu pas per #Salou i #Cambrils
lavila.cat/costa-daurada/…
La Vila
15h
@periodiclavila
Mercè Dalmau anirà de número dos a les
llistes de Democràcia i Llibertat pel Congrés
lavila.cat/costa-daurada/…
La Vila
@periodiclavila

22h

Tuita a @periodiclavila

TECNOLOGIA
L'empresa Atlantis IT desenvolupa una aplicació que Epson celebra los 25 años en Cataluña apostando
detecta robatoris a les motocicletes
por las gafas inteligentes y la impresión 3D
L'empresa catalana Atlantis IT ha presentat aquesta La japonesa Epson, con sede en Cerdanyola del
setmana …
Vallés, celebr…

L'Iphone 6 i l
Global Mobile
El Mobile Wo
dimarts de…

Més ofertes de feina que titulats en Enginyeria
Informàtica a Tarragona
Les empreses de la demarcació de Tarragona
busquen persones …

Un móvil con
para 6.000 a
El recinto de
Llobregat …

Zuckerberg anuncia que l'any que ve
"probablement" tornarà a visitar el MWC
Mark Zuckerberg, el pare de la xarxa social Facebook,
ha anu…

Google dóna un ultimàtum a les pàgines no
Shazam lanzará este verano el reconocimiento
adaptables a mòbils
visual de objetos
El gegant de les recerques per internet anunciar dues El Director General de Shazam, Rich Riley, ha
modifi…
anunciado en e…
El Consell Escolar de Catalunya recomana no
prohibir els telèfons mòbils a les aules
L'ús dels mòbils entre els infants és cada vegada
més estès …

L'Estand Cat
d'empreses
Un total de 5
mostren…

Un nou competidor per a Spotify
Wikipedia se
Cada mes ens sobresalta una nova empresa que vol d'oferir inter
El fundador d
competir am…
el seu …
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DEL CAMP
Merche presenta al Casino Tarragona
#QuieroContarte
El proper divendres, 23 d’octubre a les 23.00
hores tindrà l…

La Coordinadora per l'abolició dels correbous de
Catalunya prepara "accions més mediàtiques"
Tarragona ha estat l'indret escollit per a la segona
assembl…

El Festiva
més de 1
Més d'un
cinquante

La policia espanyola detecta un augment del
tràfic de drogues i del cultiu de marihuana a la
demarcació de Tarragona
La policia espanyola ha detectat enguany un
repunt dels deli…

Comencen els moviments de terra per construir
l'Anella Mediterrània de Tarragona 2017
Les màquines han començat a treballar aquest
dimarts als ter…

El Festiva
presenta
El FEC, F
Reus, pre

Augmenten les estafes al Camp de Tarragona en
un 21%
El Camp de Tarragona ha registrat durant l'any
2014 un total…

L'Institut
tecnolog
L'Institut P
poder ut…

135 pacients del Camp de Tarragona i l'Ebre
esperen un trasplantament d'òrgan
Un total de 135 pacients del Camp de Tarragona i
l'Ebre esta…

L'Observ
xarxa d'i
CSIC
L'Observa
Llull (OE-

El curs escolar al Camp de Tarragona arrencarà
amb menys alumnes, un increment de 71
docents
El nou curs escolar arrencarà dilluns al Camp de
Tarragona a…
La nueva cárcel de El Catllar se pondrá en
marcha en tres meses
La nueva prisión de Mas d’Enric entrará en
funcionamiento la…

CATALUNYA
ERC proposa Carme Forcadell com a presidenta del
Parlament
Carme Forcadell, proposta d’ERC per presidir el
Parlament, h…

Raül Romeva es compromet davant la corrupció al
devat de TV3
El cap de llista de Junts pel Sí, Raül Romeva, s'ha
compromè…

Els jihadistes
persona per
La cèl·lula jih
Catalunya pe

El TSJC imputa Mas, Ortega i Rigau pel 9-N dos dies
després del 27s
El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC)
ha cita…

L'economia tornarà a tenir el PIB d'abans de la crisi La Generalita
el 2016 però l'ocupació no es recuperarà fins al
La Generalit
2021
pre…
El 2014 ha estat un any de ''molt bones notícies'' per a
l'e…
Els detinguts
La CUP insisteix que no investirà Artur Mas, 'el nou
una cèl·lula "
president ha d'estar lliure de retallades i corrupció' La compravenda d'habitatges augmenta a Catalunya Catalunya
La CUP ha tornat a deixar clar aquest dilluns que la un 3'3%durant el mes de maig
L'operació po
La compravenda d'habitatges va augmentar un 3,3% a permès desa
formaci…
Catalunya…
Junts pel Sí insisteix que el seu candidat a la
Presidència és Mas
Junts pel Sí ha insistit que el seu candidat a la
Presidènci…

Les renúncie
El comitè de govern d'UDC aprova sortir del Govern Catalunya de
però mantenir l'estabilitat parlamentària i municipal Les renúncie
El comitè de govern d'UDC ha acordat sortir del
195% a Cata
Govern però …

SALUT
Cambrils i Vila-seca commemoren el Dia Mundial
del Càncer de Mama
L'Ajuntament de Vila-seca ha programat diversos
actes per a …
Comença la vacunació de la grip amb l'objectiu
d'arribar a més malalts crònics, embarassades i
professionals sanitaris
El Departament de Salut ha encarregat 1.200.000
dosis de vac…
Un 10%dels joves que abusen de l'alcohol
acabaran desenvolupant una addicció
Un de cada deu joves que practiquen un consum
abusiu d'alcoh…
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La vacuna de la meningitis B comença a vendre's
en farmàcies amb la recomanació dels pediatres
A partir d'aquest dijous, les farmàcies comencen a
vendre la…

BLOG
Publicacions exclusives i personalitzades en format
informatiu
'Bàsicament la nostra meta és pendre la major
quantitat d'in…
Edicosta amplía cabeceras, una nueva publicación
en ruso en busca de nuevos lectores
La madurez del grupo Edicosta (Edicions i
Comunicació Costa …
Compromesos: ' Una història de tres viles: Cambrils,
Salou i Vila-seca'
Benvolguts amics i lectors: Sembla que va ser ahir,
però…
Deu anys compromesos amb la societat local
Benvolguts amics i lectors. Sembla que va ser ahir,
però ha…
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