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Aquest dissabte,  de desembre,
la DOP Oli de l’Empordà farà la
presentació de l’oli de la nova co-
llita a Figueres. Durant tot el matí,
s’instal·larà a la plaça Catalunya
un espai per donar a conèixer l’oli
nou de l’Empordà. En aquest
punt es podrà tastar i adquirir l’oli
nou directament dels productors
de la DOP. Els productors que in-
tegren aquesta denominació són:
Empordàlia, Masetplana, trull
Ylla, Serraferran, Mas Auró i Ce-
ller Cooperatiu d’Espolla.

Donació al Banc dels Aliments
El tast es farà acompanyat amb pa
de Tramuntana, que facilita el
Gremi de Flequers Artesans de
Girona. Els trulls de la DOP, com
cada any, faran una donació de
cent litres d’oli al Banc dels Ali-
ments, que s’entregaran el dia 
a la presentació de la collita a Gi-
rona.

A més, les persones que s’apro-
pin a l’espai de la plaça Catalunya
podran tastar el gelat amb oli
d’oliva verge extra de la DOP Oli
de l’Empordà que elabora el reco-

negut mestre gelater artesà Hervé
Corvitto, de Gelats Angelo.

La presentació de l’oli nou
comptarà amb l’actuació musical
de Neus Mar acompanyada per

Emilio Sánchez a la guitarra, que
interpretarà diverses havaneres
del seu repertori.

El col·lectiu gastronòmic La
Cuina del Vent apadrinarà, du-

rant aquest acte, la nova collita
 i per a promocionar-la es po-
drà trobar durant la segona quin-
zena del mes de desembre als res-
taurants adherits al col·lectiu
–Empòrium, Amiel & Molins, Rei-
na de Port-lligat, Voramar, Els
Pescadors, Rom, Falconera, Du-
ran Hotel & Restaurant, El Molí,
Antaviana, Castell de Peralada
Restaurant, La Cuina d’en Norat
de l’Hotel Terraza i Can Jeroni–
que disposaran d’aquest oli a les
seves taules.

L’acte de presentació té el su-
port de l’Ajuntament de Figueres,
el segell Girona Excel·lent i la Di-
putació de Girona, i el Departa-
ment d’Agricultura de la Genera-
litat de Catalunya.

La collita d’enguany
Simon Casanovas, president de la
DOP Oli de l’Empordà, preveu
una collita per sota del que seria
normal, entre un  i un  in-
ferior, i al voltant dels . qui-
lograms. Des del punt de vista or-
ganolèptic, s’espera un oli una
mica més verd de l’habitual, però
de molt bona qualitat.
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Figueres acull la presentació de l’oli nou
de l’Empordà amb La Cuina del Vent
L’acte inclou un tast de gelat d’oli verge extra de Gelats Angelo i havaneres amb Neus Mar

H an passat cent anys des
que el meu avi va de-
sembarcar a l’Argenti-

na buscant un futur millor per
a ell i la seva família. L’avi no va
poder tornar a Catalunya i el
meu pare, que va néixer el 
a l’Argentina, no va arribar a
conèixer la terra dels seus
avantpassats.

Un segle més tard, hem fet el
mateix viatge però en sentit
contrari. Hem de dir que ens
hem sentit molt ben rebuts a
Figueres. Ara, per exemple, es-
tem escrivint aquesta nota grà-
cies al suport de l’Ajuntament i
dels seus assessors en empre-
nedoria. Fa algunes setmanes
ens vam apropar a l’Àrea de
Promoció Econòmica per tal
que ens ajudessin a materialit-
zar la nostra idea de negoci.
Allà, els seus professionals ens
han ajudat a preparar un bon
pla d’empresa. 

El nostre projecte es basa a
oferir arranjaments de roba a
uns preus molt competitius,
cosa que permet als nostres
clients poder estalviar alhora
que fan el canvi d’armari. Per
exemple, el teu vestit preferit,
amb alguns canvis i ajusta-
ments pot quedar com nou; la
teva roba d’esport, corregint al-
guns petits desgastos, pot tor-
nar a ser útil; el teu abric, amb
una cremallera nova, pot du-
rar-te alguna temporada més,
etc. També fem vestits a mida a
bon preu, per totes aquelles
persones que no troben el que
necessiten a les botigues físi-
ques o en línia. 

La indústria tèxtil pot ser
agressiva amb el planeta. En
aquest sentit, arranjar la nostra
roba és una manera de contri-
buir a la cura del medi am-
bient. També podem reciclar
peces de roba per a obtenir-ne
d’altres de noves, com ara una
bossa feta a partir de pantalons
texans vells. A llarg termini, el
nostre desig és créixer. Ens fa
estar tranquils el fet de saber
que els emprenedors podem
comptar amb el suport dels as-
sessors en emprenedoria de
l’Ajuntament. 

Tan aviat com puguem, obri-
rem el nostre propi local. Fins
llavors, podeu conèixer-nos
millor i veure tot el que fem a
través del compte d’Instagram
TextilFigueres i de Facebook Mi
Taller de Costura–Figueres i
contactar amb nosaltres per
WhatsApp al   .    

EMPRENENT
EN EL SECTOR
TÈXTIL

OPINIÓ Leopoldo 
Castella 

i Nilda 
Porcelo

El Meu Taller 
de Costura

Servei d’assessorament 
per a emprenedors del territori
Assessorament professional per a la posada 
en marxa de projectes emprenedors.
Es tracta d’un servei:
- Personalitzat
- Amb cita prèvia
- Gratuït
Si tens una idea de negoci però necessites 
un cop de mà, no ho dubtis i demana la teva cita!

Més informació: 
Oficina d’Emprenedoria i Empresa
Àrea de Promoció Econòmica 
de l’Ajuntament de Figueres. 
Carrer del Rec Arnau, 8 
(Antic Convent dels Caputxins). 
Horari d’atenció al públic: de dilluns a divendres,  
de 08.30 a 14.30 hores. Tel. 972 674 261 
promocioeconomica@figueres.org

AGENDA

SANTI COLL

Imatge d’una presentació de l’Oli de l’Empordà davant de la Casa Empordà.

EMPORDÀ

Per conèixer la DOP Empordà
 L’oli d’oliva verge extra pro-
tegit amb la DOP Oli de l’Em-
pordà s’elabora a partir d’olive-
res inscrites en el registre co-
rresponent de les varietats au-
tòctones Argudell, Corivell, Llei
de Cadaqués i la varietat tradi-
cional Arbequina. Es considera
com a varietats principals l’Ar-
gudell, que aporta la personali-
tat sensorial, i que hi és present
en un percentatge mínim d’oli
del 51% de la composició varie-
tal.

Són olis que en boca presen-
ten un sabor amarg de tipus
mitjà, amb aromes que normal-

ment recorden l’herba acabada
de tallar i les nous; també po-
den aparèixer aromes de frui-
tes exòtiques, fruites verdes o
carxofa, així com presentar una
sensació final d’ametlla.

La zona de producció com-
prèn els terrenys situats en els
municipis de les comarques de
l’Alt Empordà i el Baix Empor-
dà, principalment, i alguns mu-
nicipis limítrofs de les comar-
ques del Gironès (Flaçà, Llagos-
tera, Madremanya, Sant Jordi
Desvalls i Viladasens), i el Giro-
nès (Crespià, Esponellà i Vilade-
muls). REDACCIÓ FIGUERES
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