
Segueix-nos i comparteix:



Benvolguts/es visitants, 

Arriba la 19a Fira de l’Oli i la Pedra de Vinaixa. 
Amb motiu de la 17a Fira vam voler recupe-

rar l’esperit d’aquella primera ocasió. La Fira va 
néixer amb l’organització i col·laboració de di-
ferents empreses i entitats del poble que, amb 
sinergia, van crear aquelles primeres edicions 
de la Fira. A finals del 2019 i principis del 2020, 
fruit de la necessitat de reorientar-la, es va cre-
ar una comissió integrada per totes aquelles as-
sociacions, empresaris, autònoms, interessats, 
voluntaris..., per poder tornar a fer néixer la 
nostra Fira, però amb un format totalment can-
viat. Malgrat el confinament del març del 2020 
per la COVID no es va poder celebrar l’edició 
preparada, no van restar les ganes de poder ti-
rar endavant aquest nou projecte. En l’edició del 
2021, la 18ena, no es va poder organitzar per les 
restriccions que, un any després encara teníem i 
ara, arriba l’edició 2022, la 19ena, amb el mateix 
esperit que el 2020 i a la vegada, d’aquella pri-
mera ocasió del 2004.

És un orgull que a Vinaixa pugui sorgir tanta 
complicitat entre els sectors, entre edats, entre 
pensaments..., tot això, per l’estima que tenim al 
poble. Us animem a tots i totes a conèixer els 
productes locals, espais i racons del nostre po-
ble, i a gaudir d’aquests dies plens d’activitats. 
Us demanem que en pugueu fer la màxima di-
fusió arreu, la Fira estarà adaptada a la situació 
epidemiològica del moment i serà una ocasió 
perfecta perquè, ni que sigui per uns instants, 
recordem la nostra Fira.

Per últim, agrair a totes aquelles persones 
que sempre hi han estan disposades a donar un 
cop de mà i que, amb els quals contem en aques-
ta ocasió. Un fort agraïment a tots/es elles.

Vinaixencs i vinaixenques, amics i visitants, 
molt bona fira!

Josep Maria Tarragó i Clivillé
Alcalde de Vinaixa



DIVENDRES 25 DE MARÇ
CENTRE CÍVIC - BIBLIOTECA

18.30h Inauguració de l’exposició “Tècniques gràfiques i natura”, a càrrec de l’artista 
borgenca Alba Falcó. També berenarem coca de sucre local amb xocolata.

Alba Falcó Vila (Les Borges Blanques, 1988). En aquesta exposició l’artista explora 
la natura des de diferents tècniques gràfiques. El gravat, la litografia, la punta 
seca o el monotip, entre altres, li han permès expressar des de diferents òptiques 
elements botànics variats. L’experimentació i l’abstracció destaquen en aquesta 
mostra d’obra nova.

Quedeu tots i totes convidats a l’acte d’inauguració de l’exposició, on l’artista 
oferirà una explicació de les tècniques emprades en els seus quadres.

CENTRE CÍVIC - BIBLIOTECA
19.30h Ponència de la tècnica mil·lenària de la pedra seca, amb el títol “Agricultu-
ra i paisatges de pedra seca... Quin futur?”, a càrrec de Pau Moragas de L’Olivera 
Cooperativa.

TERME
21.00h Caminada a la llum de la lluna amb llànties d’oli per el casc antic del municipi 
de Vinaixa. La ruta guiada s’iniciarà al punt d’informació de la Fira.

Els participants podran portar la seva llàntia d’oli de casa, i d’aquesta forma es 
podrà reviure una situació del segle passat, on els habitants de Vinaixa, passejaven 
pels carrers del Casc Antic sense llum i tenien que utilitzar mètodes rudimentaris 
per a poder guiar-se.

DISSABTE 26 DE MARÇ
TERME

08.00h Trobada al punt d’informació de la Fira, per tal de recollir el tiquet d’inscripció 
que servirà posteriorment per a l’esmorzar i l’obsequi de la caminada.
08.30h Inici de la “Caminada de les Fonts i la Pedra Seca”. El punt de sortida, es farà 
des del punt d’informació de la Fira.
10.30h Esmorzar i entrega d’obsequis per als participants de la caminada. L’esmor-
zar gentilesa de Queviures Cristina, i l’obsequi d’oli vall de Vinaixa de la Cooperativa 
del Camp de Vinaixa.
10.30h Inauguració de la 19ªFira de l’oli i la pedra, a càrrec de la consellera d’Acció 
Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, Teresa Jordà i Roura.
11.00h Ruta guiada pel municipi, acompanyada d’una olivada local. S’iniciarà al punt 
d’informació de la Fira. Aquesta activitat, mostrarà els racons més emblemàtics del 
Casc Antic que forma el municipi de Vinaixa. Durant la ruta, es podrà gaudir d’un 
tríptic informatiu.



12.30h Demostració de la tècnica mil·lenària de la pedra seca, al marge del riu, a 
càrrec dels Amics de l’Arquitectura Popular. Lloc de trobada: al punt d’informació 
de la Fira.

Durant l’activitat, aquesta associació mostrarà quina és la seva funció i quines 
tècniques de reconstrucció utilitzen, tot fent la demostració aprofitant la situació 
actual dels marges, ocasionats per les destrosses de l’última riuada que va tenir 
lloc al municipi de Vinaixa.

Per dur a terme aquesta reconstrucció, es comptarà amb la feina de margers 
professionals.
16.00h Ruta guiada per molins antics i més moderns, amb una degustació final d’or 
líquid. S’iniciarà al punt d’informació de la Fira.
18.00h Ruta guiada pel municipi, acompanyada de pa amb oli i sal, i xocolata. S’ini-
ciarà al punt d’informació de la Fira.

Aquesta activitat, mostrarà els racons més emblemàtics del casc antic que for-
ma el municipi de Vinaixa. Durant la ruta, es podrà gaudir d’un tríptic informatiu.

PLAÇA DELS ARBRES
11.30h Inauguració de la Fira per part política i de l’exposició del primer Concurs de 
Pintura Seca de Vinaixa.

COOPERATIVA DEL CAMP DE VINAIXA
14.00h Dinem “cassola de tros” popular, amenitzada per l’actuació d’en Marc Llina-
res. Els tiquets pel dinar es podran adquirir trucant a l’Ajuntament de Vinaixa (dia 
límit: dijous 24 de març), i el mateix dia del dinar al punt d’informació de la Fira 
(tiquets limitats). Preu: 10 euros.

AULA GASTRONÒMICA
10.00h Elaboració i tast d’una “pizza revolucionaria”: pizza amb allioli de codony, a 
càrrec d’Agnès Sala, de Cal Senzill.
11.00h Demostració gastronòmica amb petit tast de la nova carta del restaurant, a 
càrrec del xef Joan Fort del Bar Restaurant Sol de Vinaixa.
12.30h Provem diferents tipus de cervesa artesanal, a càrrec de la cerveseria 
Matoll.
15.30h Demostració i tast de diferents cafès calents, a càrrec de Delsams Cafès.

Al llarg de la seva història han estat fidels al sistema de torrat lent, tot utilitzant 
únicament materials per la combustió com la llenya d’alzina del Montsec i el clofoll 
(la clasca de l’ametlla) procedent de Les Garrigues.
16.30h Taller de cuina infantil: Pa amb xocolata, oli i sal, a càrrec d’activitats i 
tallers didàctics Caramunt.
18.00h Demostració i tast de l’oli “Vall de Vinaixa” a la cuina dolça, amb “pa i 
xocolata, oli i sal”, a càrrec del xef Alfonso Salvadó del restaurant Ca la Margarita 
de l’Albi.



PLAÇA DELS ARBRES
12.30h Visió global del treball de la pedra de Vinaixa, a través d’una ruta guiada 
pels tallers de pedra, a càrrec d’Eduard Moragues. L’activitat s’iniciarà des del Punt 
d’informació de la Fira.

CENTRE CÍVIC  - BIBLIOTECA
19.30h Xerrada sobre els beneficis de l’oli d’oliva, a càrrec de la Dra. Barahona. 
Antonieta Barahona, és la directora d’una clínica de nutrició especialitzada en 
l’estudi de l’alimentació i la cuina saludable.

ESPAI KIDS
18.30h Taller d’artesania infantil: fem un clauer amb fusta d’olivera, a càrrec 
d’activitats i tallers didàctics Caramunt.

DIUMENGE 27 DE MARÇ
COOPERATIVA DEL CAMP DE VINAIXA

09.00h Esmorzem amb productes locals.
14.00h Dinem una “fideuà” popular, amenitzada per l’actuació musical d’en Marc 
Llinares. Els tiquets pel dinar es podran adquirir trucant a l’Ajuntament de Vinaixa
(dia límit: dijous 24 de març), i el mateix dia del dinar al punt d’informació de la Fira 
(tiquets limitats). Preu: 10 euros.
De forma continuada, es lliuraran els premis per als guanyadors/es del concurs de 
pintura seca. Les obres romandran exposades durant els dies 26 i 27 a l’Església 
del municipi.

PLAÇA DE LES GARRIGUES
10.00h Tirada de Bitlles, a càrrec de l’Associació de Bitlles de Vinaixa.

PLAÇA DELS ARBRES
11.00h Recepció i visita del president de la Diputació de Lleida, el Sr. Joan Talarn.

TERME
11.00h Ruta guiada pel municipi, acompanyada d’una olivada local. S’iniciarà al punt 
d’informació de la Fira.

Aquesta activitat, mostrarà els racons més emblemàtics del Casc Antic que for-
ma el municipi de Vinaixa. Durant la ruta, es podrà gaudir d’un tríptic informatiu.
12.30h Visió global del treball de la pedra de Vinaixa, a través d’una ruta guiada 
pels tallers de pedra, a càrrec d’Eduard Moragues. L’activitat s’iniciarà des del Punt 
d’informació de la Fira.
17.00h Ruta guiada per les esteles funeràries, a càrrec de Jordi Riera. L’activitat 
s’iniciarà des del Punt d’informació de la Fira.



20.00h Gran batucada pels carrers del poble, a càrrec de l’associació local 
Batunyecos.

ESPAI KIDS
12.00h Taller gastronòmic infantil: elaborem un entrepà divertit amb oli d’oliva i 
decorat amb olives, a càrrec de “Petit Xef”.
18.00h Taller d’artesania infantil amb pedra de Vinaixa, a càrrec de Caramunt.

AULA GASTRONÒMICA
10.00h Demostració de receptes Thermomix, amb l’oli d’oliva de Vinaixa com a 
gran protagonista.
13.00h Maridatge de vins i formatges, a càrrec del celler Matallonga i Formatges 
Camps, associat a Mengem Garrigues.
16.00h Elaborem orelletes casolanes amb oli d’oliva de Vinaixa.
18.30h “Tastet” de la carta del Restaurant Masia del Cadet, a càrrec de la seva 
xef Montse Corominas.
Durant dissabte i diumenge, aula destinada exclusivament per activitats i tallers 
gastronòmics.

Aquest espai anirà acompanyat del famós “showman” Robert Gobern i Simó. 
Aquest any per primera vegada a Vinaixa! Actor, comunicador, divulgador, 
animador i mestre de cerimònies. Ha treballat amb els Comediants, amb el 
Tricicle... fins a bastir una llarga i consolidada carrera en el món del teatre 
i de l’animació. En relació a la divulgació gastronòmica des de fa 10 anys ha 
estat dinamitzant els showcookings i les presentacions de productes a la Fira 
del Torró i la Xocolata a la Pedra d’Agramunt, la Fira Q de Balaguer, la Fira 
del Formatge de La Seu d’Urgell, la Fira de Sant Miquel de Lleida, la Fira de 
l’Oli de les Borges Blanques, la Fira de Sant Josep de Mollerussa, la Fira de la 
Camamilla de Linyola, la Ruta del Xató al Vendrell, la Fira de l’Àpat i la Fira 
Gastronomia de Barcelona.

PLAÇA DELS ARBRES
20.30h Acte de Cloenda de la Fira de l’Oli i la Pedra de Vinaixa.

ZONA FOODTRUCKS
Zona habilitada als Foodtrucks (tots els dies). Comptarem amb les parades de:

GLO STREET FOOD, burgers i frankfurts per a tots els gustos.
DIVINA CROQUETA. especialistes en croquetes gourmet i productes de 
granja de la comarca del Solsonès. Sabroses racions i plats combinats.
CREPERIA LA POBLA, creps dolces i salades.

Aquesta zona d’esbarjo a més estarà ambientada musicalment durant els 
horaris del sopars per DJ Hooket  per a tots els gustos!



ESPAI KIDS
Dissabte 26 i diumenge 27 de 10h a 20h. 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 es faran tallers durant el dia.

ZONA D’EXPOSICIÓ I VENDA
Divendres 25 de 18:30 a 20h i dissabte 26 de 10h a 20h. Exposició de “Tècniques grà-
fiques i natura” de l’Alba Falcó. Dissabte 26 i diumenge 27 de 10h a 20h. Exposició de 
les obres del 1r concurs de pintura seca “Maria Ciurana Bonet”. Diumenge 27 de 10h 
a 17h Exposició automòbils clàssics al llarg de la carretera de Lleida.

DISSABTE 26 i
DIUMENGE 27 DE MARÇ
Exposició i venta de maquinària
agrícola i vehicles:

• GAHER METÀLIC
• Taller autoreparació Borges

Exposició de tallers de pedra natural:
• Pedra Natural Peviarf
• Pedres Magami
• Moragues Natural Stone

Altres col·laboradors:
• Sarlé Fusters i Ebenistes

Programació dissenyada en compliment 
de les mesures vigents de prevenció de 
la COVID-19. L’empitjorament d’indicadors 
a les mesures que dicti el PROCICAT poden 
obligar a suspendre o modificar actes.

En cas d’inclemències meteorològi-
ques algun dels actes podria canviar 
d’ubicació i passar a celebrar-se dins el 
Casal Vinaixenc. Aquests canvis seran 
notificats pels canals habituals i també 
a les xarxes socials de l’Ajuntament de 
Vinaixa.

Obradors tradicionals:
• Queviures Cristina 973 17 54 47
• Fleca artesana Gabarra-Jiménez 

973 17 55 66
• Cooperativa del camp 973 17 53 09

On menjar?
• Bar Restaurant Sol de Vinaixa

973 65 25 29
• Bar Restaurant Ca la Margarida

a L’Albi 973 17 57 19
• Restaurant Masia del Cadet a

Les masies de Poblet 977 87 08 66
On dormir?

• La Cantera Rural SPA 609 66 30 02
• Suite l’Oreneta 660 764 099
• Casa rural Cal Santos 649 172 072

Vinaixa també disposa d’una Zona 
d’aparcament d’autocaravanes i Zona 
de pícnic al costat de les piscines mu-
nicipals. Més informació sobre aquest 
servei al web www.vinaixa.cat o al 
telèfon: 973 17 57 22

D’INTERÈS PER ALS VISITANTS
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