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Nova Comissió Rectora del Consell Regulador DOP Siurana
El Consell Regulador de la DOP Siurana compta
amb una nova comissió rectora, la qual durant
els quatre anys propers serà l’encarregada del
compliment dels objectius que defineixen la tasca
de la DOP, sota la presidència d’Antoni Galceran.
La nova comissió rectora és fruit del procés
electoral endegat pel Departament d’Agricultura,
Acció Climàtica i Agenda Rural (DAAC) simultàniament a tots els consells reguladors de DOP-IGP
de Catalunya.
A la DOP Siurana s’hi va presentar una candidatura única a través de la Federació de Cooperatives
Agràries de Catalunya i, tal com marca la normativa, ja no es van realitzar votacions.
Composició de l’actual Consell Regulador:
Membres escollits del cens A (productors) i B (elaboradors, i
envasadors/comercialitzadors), amb veu i vot
Francesc Baiges Borràs
Coop. Montbrió (productors) Baix Camp
Miquel Blanch Masip
Coop. Ulldemolins (productors) Priorat
Josep M. Josa Sala
Agrícola de la Conca (productors) Conca de Barberà
Joan Antoni Linares Torres
Coop. Valls (productors) Alt Camp
Miquel Enric Masip Gorgori
Coop. la Bisbal de Falset (productors) Priorat
Pere Albà Sánchez
CEOLPE (elaboradors) Baix Penedès
Judit March Solé
Olis Solé SL Mont-roig (elaboradors) Baix Camp
Antoni Galceran Massó
Agrícola de La Palma (elaboradors) Ribera d’Ebre, PRESIDENT
Ferran Huguet Farré
UNIÓ (envasadors/comercialitzadors) Baix Camp, VICEPRESIDENT
Pere Ferré Vallverdú
COSELVA (envasadors/comercialitzadors) Baix Camp

Membres aportats pel DAAC, amb veu
Elisabet Masip Miquel
Oficina Comarcal del Priorat (VOCAL TÈCNIC- DAAC)
Míriam Escofet Elling
Oficina Comarcal del Baix Camp (VOCAL TÈCNIC- DAAC)
Membre honorífic, amb veu
Josep Cervera Cabré
Coop. Montbrió. Conseller Durant 35 anys (1986-2021)
Nomenat CONSELLER HONORÍFIC 5/07/2016
Secretari
Enric Pérez Barahona
Agraïm la tasca realitzada durant els últims 5 anys als consellers i
vocal sortints:
Josep Anton Caballé Godall de la Coop. de Riudecanyes
Salvador Gras Gispert de la Coop. de Riudoms
Joan Sabaté i Borges d’Agrícola de La Conca
Josep Maria Veciana Rion de la Coop. de la Canonja
Francesc Rull Ferré de l’Oficina Comarcal de l’Alt Camp
(Vocal tècnic - DAAC)

Els tallers “Has begut oli?”, de nou, a les escoles!
A partir del mes d’octubre s’han iniciat, un any més, els tallers “Has begut oli?”, una activitat formativa que permet divulgar
quines són les qualitats i també els beneficis del consum d’oli verge extra a les llars. La iniciativa, que es desenvolupa a les
comarques de Tarragona i també Barcelona, permet apropar-nos als consumidors més joves i, a la vegada, incrementar la
divulgació de l’oli verge extra DOP Siurana, entre els consumidors.

El president del de la DOP Siurana, Antoni Galceran, recull el
tercer guardó del premi 2021 a la Difusión de la Cultura del Olivo
El president del Consell Regulador de la DOP Siurana, Antoni Galceran,
va recollir, el passat mes de setembre, el tercer guardó del premi 2021
a la Difusión de la Cultura del Olivo, organitzat des de la Asociación
Española de Municipios del Olivo AEMO per a la campanya titulada “Has
begut oli?”, impulsada a les escoles de comarques de Barcelona i del
territori DOP Siurana, per divulgar el coneixement i beneficis del consum
d’oli verge extra DOP Siurana entre els alumnes de 6è de primària.
L’activitat fa cinc anys que es desenvolupa i des d’aleshores s’ha arribat
a 20.002 alumnes, 840 tallers en grup-classe i 185 escoles diferents.
L’acte de lliurament dels premis es va celebrar a l’estand de la
Diputación de Jaén en el marc d’EXPOLIVA, i va ser presidit per la
presidenta de l’Asociación, Ana Romero, el president de la Diputación
de Jaén, entre d’altres autoritats.

6,4 milions de quilos d’oli és la previsió de la present collita
a la DOP Siurana
“Molta qualitat i major collita” amb aquestes paraules resumia el
president del Consell Regulador de la DOP Siurana, Antoni Galceran,
com seria la collita de l’arbequina a les comarques de l’Alt i Baix Camp,
Baix Penedès, Tarragonès, Conca de Barberà, Priorat i la Ribera d’Ebre,
el territori que aplega la Denominació d’Origen Protegida DOP Siurana.
La collita es preveu de 6,4 milions de quilos d’oli d’oliva, un 65 per
cent més que a la registrada l’any anterior. La qualitat és excel·lent,
segons es desprèn dels informes tècnics i de les primeres analítiques
de l’oli d’oliva verge extra nou. Enguany, la presentació de l’oli nou es
va celebrar a Les Peces- Albinyana, on també es va donar a conèixer a
la nova padrina de la collita: la periodista reusenca, Montse Llussà,
col·laboradora a RAC1 i docent.

La presentació de l’oli nou s’ha celebrat a Les Peces - Albinyana, on també s’ha donat a conèixer a la nova padrina de la collita,
la cinquena: la periodista reusenca, Montse Llussà, col·laboradora a RAC1 i docent, qui destaca les qualitats de l’oli d’oliva
verge extra DOP Siurana, com a producte de gran qualitat, quilòmetre zero i com a ingredient essencial de la seva dieta.

La DOP Siurana col·labora al projecte MEDITATE-IVF
El Consell Regulador de la DOP Siurana col·labora amb un projecte
que impulsa el Grup de Recerca en Medicina Perinatal i de la Dona
de l’IIB Sant Pau. El projecte científic s’anomena MEDITATE-IVF
(Impact of Exercise and Mediterranean diet vs Aspirin on live-birth
rate and cardiovascular programming in In Vitro Fertilization) i
estudia la relació de la dieta mediterrània i els hàbits de vida
saludable amb l’èxit en tractaments de fecundació in vitro, amb la
col·laboració de les cinc Denominacions d’Origen Protegides d’oli
de Catalunya.

Èxit de les Festes de l’oli nou DOP Siurana a Reus i Tarragona
El Consell Regulador de la DOP Siurana, conjuntament amb
l’Ajuntament de Reus, els Mercats de Tarragona-Ajuntament de
Tarragona i Grup Unió, va organitzar, durant el passat mes de
novembre, les Festes Fires de l’Oli Nou DOP Siurana a Reus i Tarragona.
En el cas de Reus es recuperava la presencialitat, que va quedar
interrompuda l’any 2020 a causa de la pandèmia de la COVID19.
A Tarragona es donava continuïtat a una cita, que obre la celebració
del Nadal a la capital del Tarragonès.
Ambdós esdeveniments comercials van ser un èxit de participació;
amb 16 cooperatives a Reus i 19 cooperatives a Tarragona. A més, es
van poder reprendre amb molt d’èxit les activitats lúdiques i formatives
al voltant de l’oli nou: tastos, showcookings, concursos, sortejos,
animació infantil, música i també les Jornades Gastronòmiques de
l’Oli Nou DOP Siurana, que es va celebrar als Restaurants de Reus.

Des del Consell Regulador i entitats de la DOP Siurana hem col·laborat amb 668€ i 75 litres d'oli d'oliva verge extra amb
el projecte del Gran Recapte d'Aliments del Banc Aliments de les Comarques de Tarragona, amb la donació de la recaptació
realitzada a través del Vermut Solidari que es va celebrar durant la 21a Fira de l'oli nou DOP Siurana celebrada a Tarragona.
Al projecte es va desenvolupar gràcies a la col·laboració del Gremi de Pagesos de St. Isidre i St. Llorenç i, la Cooperativa
Agrícola de Montbrió del Camp, SCCL, i Unió Origen, que van cedir el vermut Montebrione i Or del Camp.

El Consell Regulador de la DOP Siurana, amb la cultura
El Consell Regulador de la DOP Siurana col·labora, un any més,
amb les propostes culturals que es desenvolupen arreu de les
comarques del territori Siurana en una aliança amb les DO
vinícoles per posar en valor els productes de qualitat del territori.
D’una banda, es va recolzar el Festival Terrer, que es desenvolupar
a la comarca del Priorat amb les DOQ Priorat i la DO Montsant, i
també amb el Festival Accents, amb la DO Catalunya que s’ha
dut a terme a la comarca del Baix Camp.

Entendre l’oli
Nova convocatòria de la BECA DOP SIURANA
El Consell Regulador de la DOP Siurana ha
realitzat una nova convocatòria de la IV BECA
DOP SIURANA, en aquesta ocasió oberta a
totes les escoles d’hoteleria i turisme, Cuina i
Restauració de Catalunya. La beca està dotada
amb 1.000€, un curs d’iniciació al tast d’olis
a càrrec del Panell Oficial de tast d’Olis Verges
de Catalunya, un lot d’oli de 15 litres.
La beca es lliurarà a la millor proposta gastronòmica presentada des de les escoles.

El Consell Regulador de la DOP Siurana ha lliurat la III Beca DOP Siurana en un acte que ha estat presidit pel president de
l’ens, Antoni Galceran, acompanyat del xef dels restaurants Disfrutar-Compartir, Eduard Xatruch, el director de la revista
Arrels, Josep Sucarrats i el restaurador i assessor gastronòmic de la DOP Siurana, Francesc Blanch en el marc del Fòrum
Gastronòmic de Barcelona.

Webinar La cuina del restaurant DISFRUTAR amb oove DOP Siurana
Tècniques depurades, ciència i coneixement,
recerca incansable de productes, gustos,
textures noves i, respecte a l’essència dels
productes. El passat 16 de desembre el xef
Eduard Xatruch va sorprendre amb una
ponència adreçada a estudiants de cuina de
centres de tot Catalunya, on ens ensenyava
els processos i tècniques utilitzades a la cuina
del restaurant DISFRUTAR, considerat el
cinquè millor restaurant del món segons al
The World’s 50 Best Restaurants 2021, i com
posaven en valor l’oli d’oliva verge extra de
la DOP Siurana, no com un ingredient més,
sinó com un producte pilar de la cuina.
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