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Festa grossa, a la Llibertat, amb
l'Oli Nou de la DOP Siurana
L'esmorzar popular i l'homenatge a Joan Cabré, moments destacats de la fira

La plaça de la Llibertat aplega una nova edició de la Festa de l'Oli Nou DOP Siurana | Cedida

Festa grossa, a la plaça de la Llibertat de Reus, amb les diverses cooperatives de la DOP
Siurana. Inaugurada el passat divendres a la tarda, la 24a festa de l'Oli Nou compta amb
estands per tal que la ciutadania pugui tastar i comprar l'oli nou.
Homenatge a Joan Cabré
A més, també hi ha el Gremi de Forners de Reus i Comarca amb un estand propi que ofereix el
pa de Mestral, elaborat amb oli DOP Siurana. Justament, aquest dissabte matí s'ha fet un sentit
homenatge a Joan Cabré, mort aquest any passat, i que va ser durant 40 anys president del
Gremi de Forners de Reus i Comarca, a més d'un gran col·laborador de la Fira de l'Oli.
L'homenatge s'ha fet després d'un dels actes estrella de la festa, l'esmorzar popular de
degustació de l'oli d'oliva verge extra nou DOP Siurana.
Enguany, s'han servit unes 3.000 racions d'esmorzar. L'embotit que s'ha servit a l'esmorzar està
elaborat per Casa Borrull, que aquest any ha ofert la llonganissa clàssica, que segueix la recepta
tradicional de la casa.
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Actes fins al vespre
Durant els dos dies de la Festa de l'Oli Nou, hi haurà tot tipus d'activitats: titelles, tallers infantils,
presentacions de llibres i tastos comparatius d'olis. Una de les activitats més esperades és el
sorteig El teu pes en oli.
La mostra, organitzada per l'Ajuntament de Reus, a través de l'Agència Reus Promoció, la DOP
Siurana i Unió, es tancarà a les 9 del vespre. La Festa del Oli nou va tenir la seva primera edició en
1997 i és el primer on les cooperatives presenten el seu producte.
L'acte també compta amb la implicació de les associacions comercials, dels Mercats de Reus,
l'Associació d'Empresaris d'Hostaleria, del Col·legi d'Enginyers Agrònoms, dels Amics del Cavall i
del Grup de Motos Clàssiques.
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