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_______________________________________ 

 

La Cambra de Comerç de Tortosa presents  
a la Fira de l’Oli de Santa Bàrbara 

_______________________________________ 

 
 

La Cambra de Comerç de Tortosa, presents aquest passat cap de setmana a la XXV edició de la 
Fira de l’Oli Novell, dels Cítrics i del Comerç de Santa Bàrbara. Una fira que va ser inaugurada per 
la presidenta del Parlament de Catalunya M.H Sra. Laura Borràs. 
 

 

  notadepremsa 
            29 de novembre de 2021    
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Borràs, en la seva visita a l'estand de la Cambra, acompanyada pel president de la Cambra de Comerç de 
Tortosa, Francesc Faiges, va mostrar força interès en l'exposició dedicada als olis de les Terres de l’Ebre - 
Reserva de la Biosfera. 
 

La Fira de l’Oli Novell, dels Cítrics i del Comerç s’ha convertit en un dels principals aparadors d’arreu de 
Catalunya per la promoció d’aquest producte de gran qualitat. Una mostra anual dels millors olis verge i extra 
verge de les diferents varietats autòctones de les Terres de l’Ebre com la morruda, farga i sevillenca i on es 
recupera l’essència més viva de la tradició d’aquesta població de les Terres de l’Ebre, amb totes les activitats 
que s’hi organitzen al voltant d’aquesta fira. 
 

La Cambra de Comerç de Tortosa ha reunit en un estand, els productors d’olis acreditats com a Reserva de la 
Biosfera Terres de l’Ebre amb l’objectiu de promocionar i donar a conèixer el seu treball des de la recol·lecció 
de l’oliva, procés de transformació, envasat i màrqueting. Arribant aconseguir un resultat final de gran valor i 
diferenciació, afavorint la comercialització al mercat nacional i internacional. 
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Enguany la participació ha estat d’uns 44 expositors a més dels estants de maquinària de l’exterior. També 
s’ha fet un reconeixement als anteriors regidors que han fet possible l’esdeveniment durant vint-i-cinc anys. A 
més, la fira dona el tret de sortida de les XXII Jornades Gastronòmiques de la Cuina de l'Oli que se celebren 
del 3 al 29 de novembre tot convertint-se en l’aparador principal de l’oli d’oliva de Santa Bàrbara. 

 

 
 

 
 

Per aquesta edició la 
Cambra, ha comptat amb 
la col·laboració de 
COPATE i el suport del 
Patronat de Turisme de la 
Diputació de Tarragona.  
 

Per més informació sobre 
aquesta activitat podeu 
trucar al 977 441 537 
preguntar per Eva 
Montagut.  
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