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L’OLI, PRODUCTE ESTRELLA 
CATALÀ

L’oli, un producte de luxe

La benedicció del clima català

Si d’una cosa poden estar orgullosos els catalans, 
és sense cap mena de dubte de la qualitat dels 
seus olis i vinagres. Aquests dos productes són una 
part indispensable de l’economia de Catalunya. 

Al llarg d’aquestes pàgines dels olis i vinagres 
catalans de qualitat, el lector descobrirà més en 
profunditat la història i les raons per les quals els 
olis i els vinagres van aterrar en terres catalanes, 
les seves característiques i els diferents tipus que 
existeixen. 

També, en l’últim apartat, hem elaborat una llis-
ta amb descripcions dels productors catalans 
amb més rellevància, tots ells, destaquen per ser 
els millors pel que fa als productes que posen a 
l’abast dels seus clients. 

Pel que fa als orígens de com l’oli i el vinagre van 
aterrar a casa nostre, i si aquesta explicació la 
fem extensible a tot el territori espanyol podríem 
dir que van ser els fenicis i els grecs els que van 
portar l’oli a Catalunya i a la resta d’Espanya. 
Malgrat això, el seu conreu no es va dur a terme 
fins l’any 211 aC. 

A dia d’avui, Espanya  és, gràcies a Catalunya, 
el primer productor i exportador d’oli d’oliva del 
món, liderant a Itàlia en més de dues vegades la 
seva producció en tones.

Hem de tenir en compte que en molts països, 
l’oli d’oliva és un producte de luxe que no està 
a l’abast de tothom. A Catalunya, per sort, po-
dríem dir que l’oli flueix pràcticament com l’aigua 
de l’aixeta. 

Aquesta afirmació feta l’avalen les dades, ja que 
per zones productores, a Catalunya hi ha 124.876 
hectàrees, que produeixen 103.880 tones d’olives, 
de les quals 103.613 són per fer oli i 267 tones 
per confitar. La producció d’oli s’eleva a 22.848 
tones, de les quals 14.615 són extra verge, 6.604 
verge i 1.629 d’oli llampant, és a dir, no apte per 
al consum i que cal refinar. 

Catalunya està beneïda amb un clima excel·lent 
per al cultiu de l’olivera. Les seves valls protegeix-
en els arbres del fort sol i els vents, mentre que la 
poca pluja assegura que no es mullin massa. 

Cada Denominació d’Origen té un clima i un ter-
reny particular, la qual cosa li dóna a cada oli un 
sabor únic. Les terres de l’Empordà, per exemple, 
fa que els olis de la comarca nord s’impregnin de 
caràcter mineral. El paisatge català juga un pa-
per important en la producció d’olis d’alta quali-
tat. La combinació de petites plantacions, pujols 
empinats, terreny sec i arbres de més de 300 anys 
són alguns dels factors que permeten la produc-
ció d’olis molt especials. 
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Denominacions d’Origen
Cal recalcar que a Catalunya existeixen cinc De-
nominacions d’Origen Protegides, que són: Oli de 
Terra Alta, Oli del Baix Ebre-Montsià, Oli del Em-
pordà, Siurana i Els Garrigues. 

No podem acomiadar-nos d’aquest apartat, el 
de l’oli, sense recalcar que és ric en àcid oleic, 
en vitamina E i posseeix diferents compostos an-
tioxidants, que aporten nombrosos beneficis per 
a la salut. Tant és així, que hi ha múltiples estu-
dis científics que avalen el consum diari i habitual 
d’oli d’oliva verge per a prevenir i reduir el risc de 
malalties cardiovasculars, i altres.

Denominació Terra Alta
És un tipus d’oli equilibrat, agradable al paladar i 
amb fragància de poma i ametlla verda. Segons el 
moment de la recol·lecció, es diferencien entre: afr-
uitat de recol·lecció primerenca, de color verd, amb 
més cos i amb sabor ametllat amarg; i de recol·lec-
ció tardana, de color groc i més fluid.

Denominació de l’Empordà
Olis d’oliva verge extra límpida, transparent, sense 
vels ni terbolesa. Saborosos i aromàtics, lleugera-
ment astringents amb una amargor i picant en equi-
libri amb l’afruitat i una complexitat aromàtica nota-
ble, aromes d’ametlla, tomàquet, amb un lleuger gust 
d’anís, fonoll i carxofa.

Denominació les Garrigues
Afruitat d’oliva fresca, dens, amb cos, amb fragàn-
cies que recorden al tomàquet i l’ametlla verda. Es 
diferencien dos tipus d’oli: afruitat verd, procedent 
d’una collita primerenca, d’oliva verda, de sabor am-
etllat amarg i lleugerament picant al final; i afruitat 
dolç, que prové d’una collita més tardana, d’oliva 
madura, més dolça i amb una intensitat més suau 
dels atributs.

Denominació de Siurana
Oli equilibrat, molt agradable al paladar i amb 
fragància d’ametlla verda i poma. Existeixen dos ti-
pus d’olis segons la collita: afruitat procedent d’una 
recol·lecció més primerenca, de color verd, amb més 
cos i amb sabor ametllat amarg; i dolç de recol·lec-
ció tardana, de color groc i més fluid que l’anterior.

Denominació del Baix Ebre-Montsià
Olis d’olives verges extra límpides, transparents, 
sense vels ni terbolesa. El seu color varia segons 
l’època de recol·lecció i de la situació geogràfica 
dins de la zona de producció, des del groc verdós 
al groc daurat. Són olis molt aromàtics i gustosos al 
paladar, afruitats al principi de campanya i dolços 
més endavant.
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EL VINAGRE, UN PRODUCTE 
DE GRANS UTILITATS
Tot i que costi de creure, el vinagre porta a les 
seves espatlles milers d’anys d’història. De fet, 
les primeres mostres que es van trobar d’aquest 
líquid, va ser ni més ni menys que a les tombes 
dels antics faraons egipcis.  

En l’Antiga Grècia era habitual beure un tipus de 
líquid anomenat oxycrat, el qual era una mescla 
d’aigua, mel i vinagre. Hipócrates, el pare de la 
medicina assegurava que aquesta beguda tam-
bé podia netejar ferides, nafres i ajudar a sanar 
malalties respiratòries. 

A Roma també era habitual beure una mescla 
d’aquest condiment (vinagre) amb aigua. Anome-
naven al resultat posca i l’oferien a les paradetes 
del carrer. Els romans consideraven que aquesta 
beguda atorgava força, mentre que el vi simple-
ment emborratxava. 

Per a la seva obtenció, el vinagre passa per dos 
processos de fermentació: el primer és la fer-
mentació alcohòlica (l’acció dels ferments trans-
forma el sucre en alcohol); el segon és el procés 
acètic, en el qual intervé un gran grup de bacte-
ris que combinen l’oxigen i l’alcohol per a produir 
l’àcid acètic.

Tipus de vinagres

De la mateixa manera que passa amb els olis, 
també hi ha diferents tipus de vinagres. Tots ells 
tenen unes característiques en particular i tenen 
una utilitat diferenciada. En total hi ha gairebé 
una vintena d’ells, però aquí repassarem els qua-
tre que tenen més rellevància a Catalunya.

Vinagre blanc
És el més utilitzat a casa. És de color quasi trans-
parent i es destil·la abans que la totalitat de l’alco-
hol s’hagi convertit en àcid acètic, per la qual cosa 
té un sabor fort i pronunciat. S’elabora amb canya 
de sucre, melassa o blat de moro i s’empra per a 
salses envasades i adobats.

Vinagre de Jerez
És molt utilitzat a Espanya i és d’un to brillant amb 
un gust especial. Queda perfecte amb carpaccios, 
gaspatxos i per a fer salses per a guisats de carns 
vermelles (combinat amb mel).

Vinagre balsàmic
És dolç i més espès que els altres ja que s’obté a 
partir d’un concentrat de raïm ensucrat. Procedeix 
d’Itàlia, concretament de la zona de Mòdena. El 
veritable vinagre balsàmic regulat per una Indicació 
Geogràfica Protegida (IGP), per la qual cosa es re-
comanable comprovar en l’etiqueta si volem garan-
tia de qualitat i assegurar-nos que no són vinagres 
de pitjor qualitat amb colorants i caramel. S’utilit-
za molt en amanides i carns, i fa uns anys era molt 
habitual trobar-se la reducció d’aquest vinagre en 
plats de tota mena.

Vinagre de vi
També és un dels més utilitzats en qualsevol casa i 
s’obté en fermentar el raïm i el vi. S’utilitza en les cu-
ines de tota Europa, però sobretot a Itàlia i França; 
pot ser de vi negre o blanc. En el primer cas, s’em-
pra per a realçar el sabor de les carns vermelles; en 
el segon, s’utilitza per a salses com l’holandesa i la 
maionesa.
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ELS MILLORS PRODUCTORS
Arribats a aquest punt, en el que ja ens hem ass-
abentat de totes les propietats, orígens i la im-
portància que té l’oli i el vinagre en el nostre ter-
ritori, passarem a conèixer alguns dels productors 
que tenen més rellevància. Tots ells posen a dis-
posició dels seus clients una amplia oferta tant 
d’olis com de vinagre de qualitat assegurada.

Celler Aibar 1895

Molí del Pau

Situats a Darmós, La Ribera d’Ebre, el Celler Aibar 
1895 és un celler que es dediquen a elaborar vins i 
olis de gran qualitat, tot produït en un celler cen-
tenari. 
Els seus vins s’anomenen Parrell, nom que deri-
va del mineral que es trobava a Darmós, al bar-
ranc del mateix nom. També tenen els vins XYZ, 
s’anomenen així perquè és com es diuen els tres 
eixos de coordenades que configuren un cup, on 
tradicionalment s’elaborava el vi a la seva terra. 

A la falda de la serra d’Os, envoltat d’altiplans 
d’ametllers, cereals i oliveres, i sobre un turó per 
on s’enfila la carretera que duu a la vila d’Os de 
Balaguer, hi trobareu el Molí del Pau. Hereus de 
la tradició i el treball de generacions dedicades a 
la cura i la producció de l’Oli d’Oliva Verge Extra. 

És en aquestes contrades, amb olor de timó i terra 
seca, amb els colors de la ginesta i els alzinars i el 
murmuri dels qui estimen la terra, que tenen cura 
del  procés de producció artesanal. El conreu de 
l’olivera i el seu fruit, la recol·lecció artesana de les 
olives en el moment òptim de maduració. És 100% 
natural. Tenen el  oli en diferents formats: garrafes 
de 5 litres, ja siguin de forma tradicional, o també 
ecològica. També hi han ampolles de vidre de 5 i 1 
litres, 750 i 500 ml. En la seva web trobaràs totes 
les varietats i formats i envasos en que ofereixen 
els seus olis. Podeu trobar els nostres olis en la 
botiga online, en fires artesanes i en l’agrobotiga 
Rebost dels Vilars.

Carrer Sant Pere, 11-13, Darmós, Tarragona, España
Telèfon: 692 475 925 / Web : https://www.celleraibar.eu/

Avinguda de Lleida, 11, 25610 Os de Balaguer, Lleida, España
Telèfon: 973 438 098 / Web: http://www.molidelpau.cat/
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Hortus Aprodiscae

Hortus Aprodiscae és un projecte agroalimentari 
ecològic dedicat al cultiu, l’elaboració i la ven-
da de productes i menjars ecològics en el que hi 
treballen persones amb discapacitat intel·lectual, 
malaltia mental i/o amb risc d’exclusió social. A 
Hortus fomenten l’ocupació justa i responsable, 
la igualtat d’oportunitats, la sostenibilitat amb el 
medi ambient i en el temps. 

Fomenten la recuperació de varietats locals, pro-
mouen valors tradicionals i gastronòmics autòc-
tons i cohesionen mitjançant la participació comu-
nitària, la sensibilització i la formació a nens, joves 
i grans. Hi trobaràs productes ecològics propis, els 
serveis de viandes que oferim i, finalment, consells, 
informació i activitats sobre l’agricultura ecològica 
i l’alimentació ecològica.

La Gaeta

Vinagres Arantast

L’empresa Vallespí Vidal es va crear amb l’objectiu 
d’elaborar olives de taula i oli d’oliva verge extra 
de gran qualitat, utilitzant la seva pròpia produc-
ció d’olives per a la transformació, elaboració, en-

Amb una part de la seva sidra fabriquen vinagre 
amb l’ajuda de “mare de vinagre autòctona” que 
han anat cultivant durant els últims anys. Aquestes 
colònies de bacteris de vinagre salvatge transfor-
men, a poc a poc, la sidra en vinagre. 

És un procés que inicien en barriques de roure a 
la primavera i que dura diversos mesos fins que tot 
l’alcohol és transformat en vinagre. És un vinagre 
suau, de color daurat, amb un gust molt equilibrat. 
En aquesta transformació no intervenen amb cap 
afegit. Un cop el vinagre està prou madurat, fan 
diversos macerats:

· Amb poma fresca – vinagre fresc i suau.

· Amb maduixa fresca – dóna una coloració vermell 
natural atractiva a més a més del gust de maduixa.

· Amb flor de saüc – gust intens.

· Amb fonoll – molt bon aquest aroma per ama-
nides, les flors i les fulles són l’ampolla.

· Amb bitxo – el vinagre més fort i picant, un troç de 
bitxo assecat a l’ampolla salta a la vista.

vasament i comercialització dels seus productes. 
Tant l’oliva de taula de les varietats Sevillana, Em-
peltre, Arbequina i Morta, com l’oli de les varietats 
Empeltre i Arbequina s’elaboren artesanalment, 
sense productes químics ni additius, excepte her-
bes aromàtiques. La pasta d’oliva s’elabora a par-
tir de les tres varietats (Sevillana, Empeltre i Arbe-
quina) de forma natural i sense productes químics 
ni additius.

Telèfon: 977 860 768 / Web: http://hortusaprodiscae.org/es
43400 Montblanc, España

Carrer de les Eres, no 40, 43782 Vilalba dels Arcs, Tarragona
Telèfon: 636 234 140 / Web: http://lagaeta.com/es/

Carrer era Carrera, 16, 25540 Les, Lleida, España
Telèfon: 636 393 184 / Web: http://arantast.blogspot.com.es
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Olis Can Català

Cal Sileta

Les arrels d’Olis Can Català estan en una ex-
plotació familiar d’oliveres. Per la producció d’olives 
es combinen les tècniques més tradicionals amb la 
innovació i formació multidisciplinari. Es preocupen 
per la conservació del patrimoni natural, per això 
tenen cura de les oliveres de les varietats tradicio-
nals de la zona. La sostenibilitat del medi ambient, 
per la qual cosa segueixen uns protocols específics 
certificats per organismes acreditats.

A Cal Sileta ofereixen oli d’oliva arbequina verge 
extra i ecològic de gran qualitat, provinent d’oliv-
ers arbequins centenaris dels marges de secà de 
la Vall del Corb. 

Segueixen els principis de l’agricultura ecològica 
i biodinàmica amb el seu ramat com a ajudant. 
Fan la collita del fruit en el seu moment òptim i ob-
tenen l’oli mitjançant procediments d’extracció en 
fred per garantir que el producte mantingui totes 
les seves propietats. 

L’oli de Cal Sileta és un oli amb caràcter, ecològic 
i biodinàmic, amb un sabor intens i concentrat pro-
pi de les arbequines de les terres de secà.

Olis Montebre

Montebre es comença a formar als inicis del 1957, 
quan es realitzen les primeres reunions per a con-
stituir la cooperativa a la sala d’actes de l’Ajun-
tament de Santa Bàrbara. Després dels contactes 
amb el Govern corresponent i mitjançant l’Obra 
Sindical a Madrid, es decideix formar un Grup 
Sindical de Colonització, amb el qual comença a 
funcionar l’entitat. 

El dia 04 de desembre de 1957 (Festivitat de San-
ta Bàrbara) va tenir lloc la inauguració d’aquesta 
entitat. Durant aquests cinquanta anys l’entitat ha 
patit diverses modificacions tant en instal·lacions 
com de raó social, etc. 

Amb l’arribada de la democràcia tots els grups 
sindicals per Reial Decret es transformen en so-
cietats agràries de transformació, passant-se a 
denominar-nostre grup Societat Agrària de Trans-
formació 1531. La societat va estar formada en un 
primer moment per 120 socis els quals van donar 
de forma solidària i mancomunada la quantitat de 
1.500.000 pessetes (9.000 euros). 

En els inicis la societat comptava amb un molí i 
transcorreguts dos anys es va incorporar el celler 
de vins. Recentment i d’acord amb la normativa 
actual el nom de la cooperativa ha quedat com 
Agrícola del Camp Santa Bàrbara.

Telèfon: 625 537 450 / Web: https://oliscancatala.com/
Roquetes, Tarragona, España

Telèfon: 660 509 496 / Web: https://www.calsileta.com/es/
Vallbona de les Monges, Lleida, España

Passeig de les Escoles, 71, 43570 Santa Bárbara, España
Telèfon: 977 718 069 / Web: https://grusco.cat/ca/
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Mil&Un Verd

El seu oli Arbor Sacris s’enquadra dins de la Marca 
de Garantia Farga Mil·lenària, marca regulada per 
la mancomunitat de la Taula del Sénia i auditada 
per Norma Agrícola. 

Aquesta acreditació garanteix que aquest AOVE 
procedeix en exclusiva d’oliveres mil·lenàries que 
superen els 3,5 metres de perímetre a una altura 
d’1,3 metres del sòl. Cadascun d’aquestes oliveres 
de varietat Farga han estat catalogats i classificats 
per la mancomunitat de la Taula del Sénia i declar-
ats com a Sistema Important de Patrimoni Agrícola 
Mundial per la FAO (UNESCO). 

D’altra banda, Arbor Senium ret homenatge a 
la terra que abraça les oliveres centenàries i 
mil·lenàries. El territori que crea el riu Sénia mod-
ela el paisatge i el converteix en la nostra identitat 
obtenint com a fruit el nostre oli AOVE Arbor Seni-
um. Entorns al voltant del riu, paratges de muntan-
ya i records històrics són el que es conjuminen en 
aquesta zona. La Sénia està situada en el sud de la 
província de Tarragona, a la comarca del Montsià, 
on en el llit del seu riu conflueixen les comunitats 
d’Aragó, Catalunya i València.

Carrer de Campoamor 6, Reus, España 
Telèfon: 977 753 112 / Web: https://www.miliunverd.com/
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