


Benvolgudes i benvolguts visitants,

La 20a Fira de l’Oli i la Pedra de Vinaixa és aquí! En l’última edi-
ció de l’any 2022 vàrem posar un punt i seguit a la Fira amb 

un canvi de format. L’equip de govern, juntament amb la Comissió 
de la Fira, van decidir apostar-hi i creure-hi, per donar-li impuls i 
visibilitat i posar-la al mapa de fires de Catalunya. A més, la Fira 
incideix i destaca la importància de dos productes naturals excel-
lents que tenim: l’oli i la pedra, al voltant dels quals es configuren 
les diverses activitats.

De l’anàlisi feta al final de l’anterior edició en vam extreure 
unes conclusions que ens han ajudat a millorar aquesta 20a edi-
ció. En aquest punt voldria destacar l’esforç i interès que ens 
donen totes les persones que formen la Comissió de la Fira, vo-
luntaris i simpatitzants, així com les associacions, empreses i 
comerços participants. Només a través d’aquesta gran unió i col-
laboració és possible avançar i crear una programació àmplia 
que tothom pugui gaudir.

Com a alcalde de Vinaixa, agraeixo sincerament a tothom que 
hi col·labora i que són clars exemples d’enfortiment com a poble. 
Ens permet obrir les portes i mostrar el territori, així com defen-
sar els productes que al llarg dels segles ens han servit per so-
breviure, com són l’oli i la pedra. És un orgull immens formar-ne 
part i contribuir junts a donar a conèixer Vinaixa arreu del país.

Finalment, m’agradaria convidar-vos a visitar la Fira: gaudiu 
dels actes, experiències, productes locals i de proximitat i de to-
tes les activitats programades i feu la màxima difusió de la nos-
tra 20a FIRA DE L’OLI I LA PEDRA per tal que tots puguem avançar 
i fer-la més gran.

Vinaixenques i vinaixencs, amigues i amics visitants,
MOLT BONA FIRA!

Josep Mª Tarragó Clivillé
Alcalde de Vinaixa



DIVENDRES 24 DE MARÇ 

BIBLIOTECA MÀRIUS TORRES
19.00h Xerrada: Presentació del Banc de Terres de les Garrigues, a 
càrrec d’Adrià Dalmau, tècnic responsable de l’organisme i Jaume 
Setó, president del Consell Comarcal de les Garrigues.

PUNT D’INFORMACIÓ (AJUNTAMENT)
20.30h Caminada “La nit de les llums d’oli” pel centre històric de 
Vinaixa, ambientada en llegendes medievals, a càrrec dels Tro-
badors de la Vall de Vinaixa.

Els participants podran portar la seva llàntia d’oli de casa, per 
poder reviure com era abans passejar pels carrers del poble 
sense llum.

PLAÇA DELS ARBRES
22.00h Sopar musical a les foodtrucks amb DJ Hooket.

DISSABTE 25 DE MARÇ 

PUNT D’INFORMACIÓ (AJUNTAMENT)
8.00h Trobada dels participants de la caminada per recollir el 
tiquet d’inscripció que servirà posteriorment per a l’esmorzar i 
l’obsequi de la caminada. 
8.30h Inici de la “Caminada de les Fonts i la Pedra Seca”. 
10.00h Inauguració de la 20a Fira de l’oli i la pedra a càrrec de 
l’Hble. Sra. Natàlia Garriga Ibáñez, consellera de Cultura i altres 
autoritats.
Seguidament, Inauguració de la rehabilitació de la Casa de Poblet a 
càrrec de l’Hble. Sra. Natàlia Garriga Ibáñez, consellera de Cultura 
i altres autoritats. Al mateix recinte, inauguració de les exposicions 
de fotografies “Km0 i “Vida” de Mariona Torrell Carré i “En un món 
de grisos”, de Miriam Hierrezuelo.
10.30h Esmorzar i entrega d’obsequis per als participants de la 
caminada. L’esmorzar, gentilesa de Queviures Cristina, i l’obse-
qui, oli de la Cooperativa del Camp de Vinaixa.
11.00h Ruta guiada pel centre històric, acompanyada d’una oliva-
da local. S’oferirà un tríptic informatiu per seguir la ruta.
12.30h Ruta guiada de la transformació de la pedra, a càrrec de 
Josep Gabarra.



16.00h Ruta guiada per molins antics i moderns, amb degustació 
d’or líquid.
16.30h Visita i explicació de la rehabilitació d’una construcció ar-
tesanal de pedra, a càrrec de Carles Rubió i Jordi Carulla.
17.30h Ruta guiada pel centre històric, acompanyada de pa amb 
oli i sal i xocolata. S’oferirà un tríptic informatiu per seguir la ruta.

AULA GASTRONÒMICA
10.30h Demostració gastronòmica a càrrec del restaurant Els 
Fogons de la Carme.
12.00h Elaboració d’aperitius amb oli de Vinaixa, a càrrec d’Acti-
vitats i tallers didàctics Caramunt.
16.00h Taller de cuina infantil amb oli de Vinaixa, a càrrec de 
Caramunt.
17.00h Demostració gastronòmica de plats elaborats amb l’oli de 
la Vall de Vinaixa, a càrrec del xef Alfonso Salvadó, del restau-
rant Ca la Margarida.
18.30h Tast de vins del Celler Mas Blanch i Jové.

CENTRE CÍVIC (CENTRE DE SERVEIS I BIBLIOTECA)
11.00h Inauguració de l’exposició del segon concurs de pintura 
de Vinaixa “Maria Ciurana i Bonet” i visita de la remodelació de 
la Biblioteca Màrius Torres.
19.00h Xerrada sobre l’extracció, fabricació i muntatge de la 
pedra natural.

COOPERATIVA DEL CAMP DE VINAIXA
14.00h Dinar amb cassola de tros popular, amenitzat per l’actu-
ació de Marc Llinares. 

Els tiquets pel dinar es podran adquirir al Centre de Serveis de 
Vinaixa o trucant al 973 175 769 de dilluns a divendres de 11 a 1 i 
de 3 a 7 (dia límit: dimecres 22 de març), i el mateix dia del dinar 
al punt d’informació de la Fira (tiquets limitats). Preu: 12 euros.

ESPAI “KIDS”
18.30h Taller d’elaboració de làmpades d’oli per adults i infants, 
a càrrec dels Trobadors de la Vall de Vinaixa.

PLAÇA DELS ARBRES
20.30h Sopar musical a les foodtrucks amb DJ Alf La French.



DIUMENGE 26 DE MARÇ

COOPERATIVA DEL CAMP DE VINAIXA
9.00h Esmorzar popular amb productes locals, amb el suport de la 
Cooperativa del Camp de Vinaixa.
14.00h Dinar amb fideuada popular, amenitzat per l’actuació mu-
sical de Marc Llinares.

Els tiquets pel dinar es podran adquirir al Centre de Serveis de 
Vinaixa o trucant al 973 175 769 de dilluns a divendres de 11 a 1 i de 
3 a 7 (dia límit: dimecres 22 de març), i el mateix dia del dinar al 
punt d’informació de la Fira (tiquets limitats). Preu: 12 euros.

Durant el dinar es lliuraran els premis als guanyadors/es del 2n 
concurs de pintura. Les obres romandran exposades durant els 
dies 25 i 26 de març al Centre de Serveis (Centre Cívic Cal Blanco).

PUNT D’INFORMACIÓ (AJUNTAMENT)
11.00h Ruta guiada pel centre històric, acompanyada d’una olivada 
local. S’oferirà un tríptic informatiu per seguir la ruta.
12.30h Ruta guiada de la transformació de la pedra, a càrrec de 
Josep Gabarra.
16.30h Ruta guiada per les esteles funeràries, a càrrec de Jordi 
Riera i Carré.
18.00h Trobada per assistir al taller de la cura de la pell amb olis 
essencials, a càrrec del Centre d’Estètica Andrea Soares.

PLAÇA DELS ARBRES
09.30h Recepció i visita del president de la Diputació de Lleida, el 
Sr. Joan Talarn i Gilabert.
19.00h Acte de Cloenda de la 20a Fira de l’Oli i la Pedra de Vinaixa, 
a càrrec de Carles Gibert i Bernaus, Diputat i Vicepresident del 
Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida.
19.30h Gran batucada final pels carrers del poble, a càrrec de 
l’associació local Batunyecos.

ESPAI “KIDS”
12.00h Taller infantil d’elaboració de centres amb fusta d’olivera, 
a càrrec de Caramunt.
17.00h Taller d’artesania infantil amb pedra de Vinaixa, a càrrec 
de Caramunt.



AULA GASTRONÒMICA
11.00h Demostració gastronòmica a càrrec del Restaurant Masia 
les Garrigues.
12.30h Elaboració d’orelletes amb oli d’oliva de Vinaixa.
16.30h Tast de licors, a càrrec de la Cooperativa Tres Cadires.
18.00h Tast guiat d’olis, a càrrec de M. Pilar Pardell Pons, membre 
del Panell de Tast Oficial d’Olis Verges d’Oliva de Catalunya.

Durant dissabte i diumenge, aula destinada exclusivament per 
activitats i tallers gastronòmics.

Aquest espai estarà dinamitzat pel famós showman Robert 
Gobern i Simó. Actor, comunicador, divulgador, animador i mestre 
de cerimònies, qui fa més de deu anys que dinamitza demostra-
cions culinàries i presentacions de productes en diverses fires.

FOODTRUCKS
Durant els tres dies podreu gaudir d’una zona habilitada amb fo-
odtrucks a la plaça dels Arbres. Comptarem amb les parades de:
Glo Street Food, hamburgueses i frankfurts.
Divina Croqueta, croquetes gourmet, racions i plats combinats.
Creperia La Pobla, creps dolces i salades.
Xurreria Alberto, xurros i patates fregides.
Aquesta zona d’esbarjo estarà amenitzada durant l’estona de 
sopar amb DJ i música per a tots els gustos.

ESPAI KIDS
Dissabte 26 i diumenge 27 de 10h a 19h 

Zona destinada per a l’entreteniment dels més petits. L’espai 
comptarà amb: Inflables i Zona familiar amb jocs de fusta, estris 
de dibuix i pintura, plastilina... També s’hi faran tallers durant 
el dia.

EXPOSICIONS
Dissabte 25 i diumenge 26 de 10h a 19h 

Casa de Poblet: Exposició de fotografies de Mariona Torrell i 
Míriam Hierrezuelo.
Centre de Serveis: Exposició de les obres del 2n concurs de 
pintura “Maria Ciurana Bonet”.
Carretera de Lleida: Exposició i venda de maquinària agrícola 
de Gaher Metalic i Autoreparació Borges.
Plaça dels Arbres: Exposició d’automòbils clàssics del Club 
Clàssics Motor Lleida.



Plaça de la Font: Exposició i projeccions del treball manual de 
la pedra. Durant el dia, l’espai de tallers de pedra acollirà de-
mostracions en directe a càrrec dels mestres artesans Marcel 
Mingorria i Riart i Ferran Brunet i Solanes, de Pedra Natural 
Peviarf, i de l’alumnat del CFGM de Pedra natural de l’Institut 
Mollerussa.

OBRADORS TRADICIONALS
Queviures Cristina 973 175 447
Fleca Artesana 
Gabarra-Jiménez  973 175 566
Cooperativa del 
Camp de Vinaixa 973 17 53 09

ON MENJAR?
Restaurant Bar Sol,
 Vinaixa 973 652 529 
Bar Restaurant 
Ca la Margarida,  
 l’Albi 973 175 719
Restaurant 
Els Fogons de la Carme, 
 Cervià de les Garrigues 
 686 41 04 68
Restaurant 
Masia les Garrigues, 
 les Borges Blanques 
 973 14 10 33
Restaurant 
Masia del Cadet
 les Masies 977 870 869

ON DORMIR?
Xalet La Cantera Rural Spa
 609 663 002
Suite l’Oreneta
 660 764 099
Casa Rural Cal Santos
 649 172 072
Àrea d’autocaravanes 
de Vinaixa  973 175 722

LLOCS D’INTERÈS
TURÍSTIC PROPERS 

Monestir de Poblet
les Borges Blanques
Montblanc
Muntanyes de Prades

COMPARTEIX LES TEVES FOTOS
@ajvinaixa a Facebook, 

Instagram i Twitter.
Etiqueta les fotos amb 

#FiraVinaixa2023

La fotografia que il·lustra 
la portada ha estat fruit 
d’una col·laboració entre 
Marcel Mingorria i Riart, 
recentment distingit amb 
el Diploma de Mestre 
Artesà picapedrer, i  
Miquel Àngel Poch i Espín, 
dissenyador editorial 
que compon aquesta 
publicació.
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