
LA CUINA DE L'OLI 
Amb Jeroni  Castel l ,  xef
del  Restaurant  Les  Moles
(Ul ldecona)  

SEMINARI

De les 18: 15h a les 20:30h

A l’espai Taller de La Pobla de Segur (Prolongació del
C. dels Raiers, 4 baixos )

Inscripcions: 
O bé per mail a alteugust@tremp.cat o per telèfon 973 65 00 05 ( ext 345)

14  DE NOVEMBRE DE 2022

ELS OLIS DEL PALLARS A
LA CUINA
Amb Antònia  Ninot ,  de l ' IRTA

JORNADA

De les 16h a les 18h

https://forms.gle/ygrWErZDqcAc2Y6Z6

mailto:eaubets@tremp.cat
https://forms.gle/ygrWErZDqcAc2Y6Z6


Què passa amb els olis del Pallars? Perquè se’n parla tant? Com podem
aprofitar aquest producte per donar a conèixer el territori? Com integrem el
seu valor a la cuina?

L’Associació de productors d’oli del Pallars i l’Ajuntament de Tremp, a través del
programa Al teu gust, aliments del Pallars, han programat aquesta acció que té
com a objectiu presentar als restauradors del Pallars els apassionants i
sorprenents resultats de les recerques que s’han dut a terme al voltant de les
varietats d’olivera del Pallars.

QUÈ I  QUAN I  ON

La sessió s'organitza en dues parts:
Jornada: Els olis del Pallars, un reclam a la cuina
16h- Benvinguda i presentació “Els olis del Pallars: les principals característiques
saludables” a càrrec d’ Antònia Ninot, investigadora de l’IRTA
17h tast guiat d’olis del Pallars a càrrec de Jeroni Castells, xef del Restaurant Les
Moles d’Ulldecona
18h- Intercanvi de contactes amb productors
Seminari: la cuina de l’oli
18.15h Inici taller cuina a càrrec de Jeroni Castell
20.30h Tast final

Jeroni Castell és propietari, juntament amb Carmen Sauch, i xef del restaurant Les
Moles, va descobrir la seua veritable vocació, la cuina, tard i per casualitat. Els
inicis van ser durs però poc a poc i de manera autodidacta, el món dels sabors i
les experiències gastronòmiques es va convertir en la seua gran passió. Una de les
predileccions de Jeroni és el territori que l’ha vist nàixer i créixer com a persona i
com a restaurador. L’oli d’oliva verge extra, les ostres, l’arròs Montsià, la cabra
hispànica o la tonyina roja de Balfegó, entre altres, són les eines d’expressió de Les
Moles, un restaurant que es troba just a l’encreuament de camins entre passat i
futur, entre tradició i avantguarda.

Horaris

Antònia Ninot és investigadora del programa de Fructicultura de l’IRTA.
Llicenciada en enologia, treballa des de 1986 a l’IRTA i actualment
desenvolupa una tasca de col·laboradora en recerca en el Subgrup
d’Olivicultura i Elaiotècnica del Programa de Fructicultura. És la tècnica
responsable de les diferents prospeccions d’olivera realitzades al Pallars.

Formadors


