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La qualitat dels olis elaborats a la DOP Siurana distingida 
amb els principals guardons del sector oleícola mundial
La qualitat dels olis d’oliva verge extra DOP Siurana ha estat destacada amb els principals guardons del sector oleícola mundial. Es tracta, d’una banda, del premi 
Mario Solinas, atorgat des del Consejo Oleícola Internacional (COI) en la categoria de millor fruitat madur per a un oli certificat per la DOP Siurana. D’altra banda, 
també s’ha aconseguit el primer premi del guardó Alimentos de España per l’oli fruitat madur i el finalista del Premio Alimentos de España en la mateixa categoria, 
que atorga el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

A més a més d’aquests dos reconeixements; els olis d’oliva verge extra DOP Siurana també han aconseguit 
els prestigiosos guardons: Prodexpo Moscú; l’Olive Japan; Los Angeles International extra Virgin Olive Oil 
Competition; sense oblidar els premis CDO 2019; l’Evooleum Awards 2020, a més del Premio Mezquita 
Gran Oro Aove i l’International Taste Institute de Bruxelles, entre d’altres.

Amb aquests guardons, 19 premis internacionals i estatals, any rere any els olis elaborats a la DOP Siurana 
revaliden un palmarès molt important, que garanteix la màxima qualitat d’un producte únic: l’oli d’oliva 
verge extra del territori.

La DOP Siurana certifica els olis elaborats per 32 molins i cooperatives els quals són de la màxima qualitat, 
cent per cent suc natural d’oliva sense defectes provinents de la molta de l’oliva arbequina cultivada a les 
comarques de l’Alt i Baix Camp, Baix Penedès, Conca de Barberà, Ribera d’Ebre, Priorat i Tarragonès.

Benvinguda primavera!Benvinguda primavera!



L’activitat es va complementar amb moltes activitats de suport:
18 DIES DE FIRA. Des del 12 al 30 de novembre

· 10.500 visites a www.firesvirtuals.cat/firaolinousiurana

· 18 expositors 

· 20 col·laboradors-ponents: que van protagonitzar presentacions, 
  receptes, converses...

· 10 RECEPTES en directe 

· 1a. Fira de l’oli nou en format virtual a Catalunya

El Consell Regulador de la 
DOP Siurana posa en marxa 
el portal de venda online: 
www.olisiurana.cat

El Consell Regulador de la DOP Siurana ha posat en marxa el portal 
https://olisiurana.com per tal de facilitar la compra dels diferents 
oove DOP Siurana en moments de mobilitat limitada, alhora que 
es promociona i visibilitza els productors i els molins que elaboren 
oli sota el paraigües de la DOP Siurana. L’oli a casa, de forma 
senzilla i còmoda.

Fira virtual de l'oli nou DOP Siurana
L'oli verge extra DOP Siurana d’aquest 2020-21 també està 
marcat per la Covid-19; cada raig d’aquesta campanya, ens 
recordarà  l’essencial que són les persones properes que ens 
proveeixen d’aliments i les que es cuiden de la nostra salut!

L’actual situació de pandèmia mundial de la COVID 19 va impedir 
la presentació de l’oli nou DOP Siurana a la Fira de l’Oli Nou que 
tradicionalment es celebrava a Reus. Amb la voluntat de garantir 
la divulgació de l’Oli Nou es va celebrar la Fira Virtual de l’Oli 
DOP Siurana a través de la plataforma web Fires Virtuals. 

Regala't oli, l'or del Nadal
Del 18 al 31 de desembre es va realitzar una acció promocional dels oove de la DOP Siurana al mercat Central de Reus durant els dies previs a Nadal 
i Cap d’Any, per tal de promocionar l’oove i presentar-lo com a un bon regal per Nadal i festes; amb la participació de 10 cooperatives del territori.



L’única fira presencial de l’oli nou, a Tarragona 

La 20a edició de la Fira de l’oli nou DOP Siurana a la plaça Corsini de 
Tarragona va ser possible. La vam celebrar els dies 4 i 5 de desembre 
a la Plaça Corsini i va comptar amb la participació de 14 cooperatives 
productores d’oli d’oliva verge extra de 5 comarques. La Fira es va 
realitzar gràcies a la col·laboració de l’Ajuntament de Tarragona, Mercats 
de Tarragona i el Gremi de Pagesos de Sant Llorenç i Sant Isidre. 

Els productors d’oli d’oliva verge extra DOP Siurana van presentar l’oli 
del raig, el primer de l’any, en una edició adaptada a la situació 
sanitària actual, amb moltes mesures de seguretat per a la protecció 
dels compradors i dels expositors, en confinament municipal i va ser 
un èxit de participació, civisme i vendes, més de 23.000 litres venuts 
en els 2 dies.

El Dr. Bonaventura Clotet, padrí de la collita DOP Siurana 2020-21
Ell president del Consell Regulador de la DOP Siurana, Antoni 
Galceran, va nomenar al Dr. Bonaventura Clotet i Sala padrí de la 
collita DOP Siurana 2020-21; l’arribada de la nova collita ha estat 
marcada per la situació de pandèmia i des de la DOP Siurana ens 
sentim molt honorats aquest any amb haver comptat amb el doctor 
Clotet, que ha liderat durant anys la investigació per a fer front a la 
SIDA i ara ho fa davant la COVID-19. Des de la DOP Siurana considerem 

que el Dr. Clotet representa molt bé els nostres valors: estima per l’ofici, 
esforç, tenacitat, adaptació, compartir temps, projectes i comunitat per 
al final gaudir del resultat, en el nostre cas una nova collita, un nou oli. 

La DOP Siurana s’ha compromès a fer divulgació de la campanya 
#Joemcorono per recaptar fons per a la recerca, i fer-nos ressò i suport 
de les seves accions i èxits.
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Entendre l’oli

Passeig Sunyer, 4-6 43202 Reus
Tel. 977 331 937 · info@dopsiurana.com

www.dopsiurana.com

El CR de la DOP Siurana ha convocat 
per aquest curs 2020-21 la III Beca 
DOP Siurana

La DOP Siurana, amb la cultura
i les DO’s vinícoles del territori

El Consell Regulador de la DOP Siurana ha convocat per aquest curs 
2020-21 la III Beca DOP Siurana adreçada als alumnes matriculats 
en escoles/instituts de cuina i hoteleria,  que imparteixin CF de la 
família Hoteleria i Turisme del Departament d’Educació de la 
Generalitat de Catalunya. 

L’objectiu és posar en valor el producte oove, pilar de la nostra 
gastronomia i Dieta Mediterrània. A la beca es valorarà el tractament 
i presentació, en cuina i enguany com a novetat en pastisseria, la 
creativitat i innovació. El jurat està format per reconeguts professionals 
de la restauració i marqueting culinari del país.

Des de fa quatre anys la DOP Siurana impulsa la campanya Territori 
DOP, Territori de Qualitat. Una iniciativa que posa l’accent en la 
singularitat del territori i la seva expressió a través d’uns productes 
de màxima qualitat, amb l’oli DOP Siurana com a conductor que 
amoroseix, lliga i cura: som territori DOP, Territori de Qualitat!. 

El Consell Regulador de la DOP Siurana ha donat suport, al Festival 
Terrer, al Priorat, en els territoris de la DOQ Priorat i la DO Montsant. 
També al Festival Accents, des d’octubre a desembre al Baix Camp 
juntament amb la DO Catalunya. 

L’impuls a aquests festivals cultural és amb l’objectiu de refermar la 
importància de mantenir ben viva la cultura a les comarques on la 
pagesia preserva el cultiu de l’olivera. De fet, aquesta vinculació vol 
recolzar la vida cultural, social, econòmica i, evidentment, pagesa al 
Camp de Tarragona i les Terres de l’Ebre, l’àmbit on els pagesos de la 
DOP Siurana cultiven l’oliva arbequina amb la qual s’elabora l’oli 
d’oliva verge extra DOP Siurana.

Mira el vídeo a través d’aquest enllaç http://bit.ly/DopSiuranaTerrer


