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‘Terra d’oli’ és fer conèixer al visitant un territori preciós amb un important patrimoni
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natural, arquitectònic i cultural. ‘Terra d’oli’ és la possibilitat de tastar bon oli, conèixer
territori i fer-ho durant tot l’any. 

 

Calendari ‘Terra d’oli’. Verdor que omples el cor.

 

Dissabte 20 de novembre

24a Fira de l’oli verd. Maials, 10h-20h

La Fira és una cita anual del tot ineludible. Aquesta és la gran oportunitat per tastar
l’oli nou i conèixer de primera mà productors locals que participen en el recinte firal.

dissabte 20 i diumenge 21 de novembre

de 10h a 20h

al Recinte Firal

Activitat gratuïta. Programa: https://bit.ly/3nrqRqR 

Més informació al 973 130 004 www.maials.cat ajuntament@maials.cat 

 

Visita guiada al Museu Molí Ca l'Agustí. Alpicat, 12h-13.30h 

Aquest molí centenari permet conèixer el procés complet de l'elaboració de l'oli, amb
un recorregut per l'almàssera i els diferents espais museïtzats. Una gran oportunitat
per descobrir la vida i la maquinària agrícola tradicionals de la mà de l’Agustí Serés, el
seu propietari. 

El doctor Serés és metge genetista, amant de l’oli i de la cultura que l’envolta i també
inventor. En els darrers anys ha creat rellotges de sol que són autèntiques escultures.
Un cop finalitzada la visita al molí, tothom que vulgui podrà fer un recorregut guiat per
Alpicat per visitar i conèixer tres rellotges de sol que té la vila.

dissabtes i diumenges (del 20 de novembre al 19 de desembre)

de 12h a 12.30h, Visita al Museu Molí i 12.30h a 13.30h, Ruta dels Rellotges de Sol
d’Alpicat

Museu Molí de Ca l’Agustí - C. de Lleida, 9 d’Alpicat

Activitat gratuïta

Més informació al 973 736 112 www.molicalagusti.es agustin.seres@gmail.com   
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Diumenge 21 de novembre

24a Fira de l’oli verd. Maials, 10h-20h

La Fira és una cita anual del tot ineludible. Aquesta és la gran oportunitat per tastar
l’oli nou i conèixer de primera mà productors locals que participen en el recinte firal.

dissabte 20 i diumenge 21 de novembre

de 10h a 20h

al Recinte Firal

Activitat gratuïta. Programa: https://bit.ly/3nrqRqR 

Més informació al 973 130 004 www.maials.cat ajuntament@maials.cat 

Ruta guiada per la Torrebesses monumental. Torrebesses, 10h-13h

Aquest recorregut proposa la descoberta de diferents espais monumentals de
Torrebesses, la seva relació amb el paisatge i el patrimoni rural vinculat sempre a
l’agricultura i tota la història que ha anat conformat l’increïble patrimoni d’aquest
poble del secà.

La visita inclou el Centre d’Interpretació de la Pedra Seca, les sitges, la Vileta, les
façanes dels monumentals Casals-Palaus Gort i Oró i la de l’ajuntament de la vila.
També, l’Església de Sant Salvador i el retaule de pedra policromada de Sant Joan
Baptista, l’Església Nova i l’entramat de carrers que configuren un centre històric de
primer ordre a la comarca.

diumenge 21 de novembre, 5 de desembre i 19 de desembre

de 10h a 13h 

Sortida des del Centre d’Interpretació de la Pedra Seca de Torrebesses - Pl. Vileta, 11

5€ per persona

Informació i reserves al 646 322 000 (també per whatsapp)
www.turismetorrebesses.com centrepedraseca@gmail.com 

 

Visita guiada al molí Aresté Teixidó. Seròs, 12h-13h

Cada diumenge visita guia a les 12h per conèixer el procés d’elaboració de l’oli d’oliva
verge extra “Montmaneu”. Aquest molí té més de 100 anys d’història i sempre ha estat
familiar. El producte estrella és un oli d’oliva arbequina que destaca pel seu sabor
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intens en boca. A l’acabar el recorregut guiat hi haurà una petita degustació.

diumenges del 21 de novembre al 19 de desembre

de 12h a 13h

Molí Aresté Teixidó - C. dels Horts, 36 de Seròs

Activitat gratuïta

Més informació al 973 780 060 www.aresteteixido.com moli@aresteteixido.com 

Visita guiada al Museu Molí Ca l'Agustí. Alpicat, 12h-13.30h 

Aquest molí centenari permet conèixer el procés complet de l'elaboració de l'oli, amb
un recorregut per l'almàssera i els diferents espais museïtzats. Una gran oportunitat
per descobrir la vida i la maquinària agrícola tradicionals de la mà de l’Agustí Serés, el
seu propietari. 

El doctor Serés és metge genetista, amant de l’oli i de la cultura que l’envolta i també
inventor. En els darrers anys ha creat rellotges de sol que són autèntiques escultures.
Un cop finalitzada la visita al molí, tothom que vulgui podrà fer un recorregut guiat per
Alpicat per visitar i conèixer tres rellotges de sol que té la vila.

dissabtes i diumenges (del 20 de novembre al 19 de desembre)

de 12h a 12.30h, Visita al Museu Molí i 12.30h a 13.30h, Ruta dels Rellotges de Sol
d’Alpicat

Museu Molí de Ca l’Agustí - C. de Lleida, 9 d’Alpicat

Activitat gratuïta

Més informació al 973 736 112 www.molicalagusti.es agustin.seres@gmail.com   

 

Dissabte 27 de novembre

Visita guiada al Museu Molí Ca l'Agustí. Alpicat, 12h-13.30h 

Aquest molí centenari permet conèixer el procés complet de l'elaboració de l'oli, amb
un recorregut per l'almàssera i els diferents espais museïtzats. Una gran oportunitat
per descobrir la vida i la maquinària agrícola tradicionals de la mà de l’Agustí Serés, el
seu propietari. 

El doctor Serés és metge genetista, amant de l’oli i de la cultura que l’envolta i també
inventor. En els darrers anys ha creat rellotges de sol que són autèntiques escultures.
Un cop finalitzada la visita al molí, tothom que vulgui podrà fer un recorregut guiat per
Alpicat per visitar i conèixer tres rellotges de sol que té la vila.
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dissabtes i diumenges (del 20 de novembre al 19 de desembre)

de 12h a 12.30h, Visita al Museu Molí i 12.30h a 13.30h, Ruta dels Rellotges de Sol
d’Alpicat

Museu Molí de Ca l’Agustí - C. de Lleida, 9 d’Alpicat

Activitat gratuïta

Més informació al 973 736 112 www.molicalagusti.es agustin.seres@gmail.com   

 

Diumenge 28 de novembre

Degusta Maials. Experiència oleoturística 360º

Una experiència 360º idònia per conèixer Maials i l’estret lligam amb la cultura de l’oli.
Hi ha dues modalitats de visita: la guiada a càrrec de l’associació ‘La Capitonya’ i la
gimcana organitzada pel ‘Club ciclista i excursionista’ de Maials i molt recomanable per
a ser gaudida amb família. 

9h Benvinguda a l’ajuntament de Maials per part de la corporació municipal

9.15h a 10:45h Visita guiada o gimcana d’orientació pel nucli històric de Maials. Es
visita l’església Nostra Senyora de l’Assumpció i la Vila Closa, la part antiga de Maials i
que destaca pels grans casals de pedra, i la sala de l’Abadia on es projectarà un
document sobre la Guerra Civil al poble.

A ritme dels ‘Geganters i grallers’ de Maials ens dirigirem des de la Vila Closa a la
‘Societat’ on hi haurà un esmorzar amb productes típics del poble: pa amb tomàquet,
embotit, fruits secs...

11.30h Visita al Museu de la pagesia i la llar de Cal Cabalesila.

12.30h Visita a l’Agrobotiga de la Cooperativa de Maials per poder degustar l’oli nou
‘Baró de Maials’. 

13:30h dinar als restaurants del poble:

- Restaurant 2009, 973 130 483 – 635 697 734 

- Restaurant Cram, 973 130 417 (Menú d’Oli, amb reserva prèvia)

16h Sortida amb bicicleta o vehicles particulars per visitar un camp d’oliveres on
collirem de manera tradicional i mecànica les olives de la temporada. De retorn al
poble, el grup de ciclistes (sempre acompanyats per membres del Club Ciclista de
Maials, visitaran l’ermita de Sant Sebastià i les Basses Bona i Tossalet.

17.30h Fi de l’activitat.

https://www.molicalagusti.es/
mailto:agustin.seres@gmail.com


diumenge 28 de novembre i diumenge 12 de desembre

a les 9h 

a l’ajuntament de Maials

10€ per persona a partir de 14 anys (inclou visites i esmorzar)

Inscripcions (reserves i pagar fins el divendres abans de l’activitat) al 973 130 004
www.maials.cat  ajuntament@maials.cat 

 

Ruta guiada pels paisatges de la pedra seca. Torrebesses, 10h-13.30h

Aquest recorregut proposa conèixer l’encant del paisatge de secà. Un territori farcit de
diferents tipologies de construccions de pedra seca com ara marges, cabanes de volta i
aljubs. La ruta guiada es completa amb una visita a l’antic Molí d’oli de Bep del Canut
(s. XIX) i al Centre d’Interpretació de la Pedra Seca, on s’explica la tècnica de
construcció de la pedra seca i que és el punt de partida d’aquesta ruta..

diumenge 28 de novembre, 12 de desembre i 26 de desembre

de 10h a 13.30h 

Sortida des del Centre d’Interpretació de la Pedra Seca de Torrebesses - Pl. Vileta, 11

5€ per persona

Es recomana roba i calçat còmode ja que és una ruta de 3,5 km a peu

Informació i reserves al 646 322 000 (també per whatsapp)
www.turismetorrebesses.com centrepedraseca@gmail.com 

 

Visita guiada al molí Aresté Teixidó. Seròs, 12h-13h

Cada diumenge visita guia a les 12h per conèixer el procés d’elaboració de l’oli d’oliva
verge extra “Montmaneu”. Aquest molí té més de 100 anys d’història i sempre ha estat
familiar. El producte estrella és un oli d’oliva arbequina que destaca pel seu sabor
intens en boca. A l’acabar el recorregut guiat hi haurà una petita degustació.

diumenges del 21 de novembre al 19 de desembre

de 12h a 13h

Molí Aresté Teixidó - C. dels Horts, 36 de Seròs

Activitat gratuïta

http://www.maials.cat
mailto:ajuntament@maials.cat
http://www.turismetorrebesses.com
mailto:centrepedraseca@gmail.com


Més informació al 973 780 060 www.aresteteixido.com moli@aresteteixido.com 

 

Visita guiada al Museu Molí Ca l'Agustí. Alpicat, 12h-13.30h 

Aquest molí centenari permet conèixer el procés complet de l'elaboració de l'oli, amb
un recorregut per l'almàssera i els diferents espais museïtzats. Una gran oportunitat
per descobrir la vida i la maquinària agrícola tradicionals de la mà de l’Agustí Serés, el
seu propietari. 

El doctor Serés és metge genetista, amant de l’oli i de la cultura que l’envolta i també
inventor. En els darrers anys ha creat rellotges de sol que són autèntiques escultures.
Un cop finalitzada la visita al molí, tothom que vulgui podrà fer un recorregut guiat per
Alpicat per visitar i conèixer tres rellotges de sol que té la vila.

dissabtes i diumenges (del 20 de novembre al 19 de desembre)

de 12h a 12.30h, Visita al Museu Molí i 12.30h a 13.30h, Ruta dels Rellotges de Sol
d’Alpicat

Museu Molí de Ca l’Agustí - C. de Lleida, 9 d’Alpicat

Activitat gratuïta

Més informació al 973 736 112 www.molicalagusti.es agustin.seres@gmail.com   

 

Dissabte 4 de desembre

Visita turística al poble d’Almatret i als Museus de l’Heràldica i de Pepe Guillermo.
Almatret, 10h

La visita guiada ens mostrarà el poble més alt del Segrià. Un poble que compta amb
unes vistes privilegiades sobre el riu Segre just abans de què s’aiguabarregi amb
l’Ebre. En el recorregut guiat visitarem la Creu de Terme, l’antiga presó, l’església
parroquial de Sant Miquel i altre patrimoni cultural de gran interès tant monumental
com paisatgístic. En el transcurs de la visita, coneixerem el Museu d’Heràldica del Sr.
Jordi Fornos i el Museu d’estris antics de Pepe Guillermo.

El Restaurant Les Piscines d'Almatret també oferirà el menú “Cuina de Trinxera” basat
en menges saboroses recuperades de receptaris antics (23€).

dissabte 4 de desembre

a les 10h

a la plaça Major

Activitat gratuïta

http://www.aresteteixido.com
mailto:moli@aresteteixido.com
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Més informació al 973 138 013 www.almatret.cat ajuntament@almatret.cat 

Experiència oli ecològic ‘1835’. Torrebesses, 11h-13.30h

Vine a conèixer el nostre projecte! Cultiu ecològic, pedra seca, paisatge i productes
prèmium de km 0. Rutes guiades al camp i degustacions per a grups de 8 a 15
persones. 

tots els dissabtes de desembre a juny

de 11h a 13.30h 

5€ per persona

Informació i reserves al 636 278 115 (Arnau) info@1835.cat 

 

Visita guiada al Museu Molí Ca l'Agustí. Alpicat, 12h-13.30h 

Aquest molí centenari permet conèixer el procés complet de l'elaboració de l'oli, amb
un recorregut per l'almàssera i els diferents espais museïtzats. Una gran oportunitat
per descobrir la vida i la maquinària agrícola tradicionals de la mà de l’Agustí Serés, el
seu propietari. 

El doctor Serés és metge genetista, amant de l’oli i de la cultura que l’envolta i també
inventor. En els darrers anys ha creat rellotges de sol que són autèntiques escultures.
Un cop finalitzada la visita al molí, tothom que vulgui podrà fer un recorregut guiat per
Alpicat per visitar i conèixer tres rellotges de sol que té la vila.

dissabtes i diumenges (del 20 de novembre al 19 de desembre)

de 12h a 12.30h, Visita al Museu Molí i 12.30h a 13.30h, Ruta dels Rellotges de Sol
d’Alpicat

Museu Molí de Ca l’Agustí - C. de Lleida, 9 d’Alpicat

Activitat gratuïta

Més informació al 973 736 112 www.molicalagusti.es agustin.seres@gmail.com   

 

Diumenge 5 de desembre

Ruta guiada per la Torrebesses monumental. Torrebesses, 10h-13h

Aquest recorregut proposa la descoberta de diferents espais monumentals de
Torrebesses, la seva relació amb el paisatge i el patrimoni rural vinculat sempre a
l’agricultura i tota la història que ha anat conformat l’increïble patrimoni d’aquest

http://www.almatret.cat
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poble del secà.

La visita inclou el Centre d’Interpretació de la Pedra Seca, les sitges, la Vileta, les
façanes dels monumentals Casals-Palaus Gort i Oró i la de l’ajuntament de la vila.
També, l’Església de Sant Salvador i el retaule de pedra policromada de Sant Joan
Baptista, l’Església Nova i l’entramat de carrers que configuren un centre històric de
primer ordre a la comarca.

diumenge 21 de novembre, 5 de desembre i 19 de desembre

de 10h a 13h 

Sortida des del Centre d’Interpretació de la Pedra Seca de Torrebesses - Pl. Vileta, 11

5€ per persona

Informació i reserves al 646 322 000 (també per whatsapp)
www.turismetorrebesses.com centrepedraseca@gmail.com 

 

Visita guiada al molí Aresté Teixidó. Seròs, 12h-13h

Cada diumenge visita guia a les 12h per conèixer el procés d’elaboració de l’oli d’oliva
verge extra “Montmaneu”. Aquest molí té més de 100 anys d’història i sempre ha estat
familiar. El producte estrella és un oli d’oliva arbequina que destaca pel seu sabor
intens en boca. A l’acabar el recorregut guiat hi haurà una petita degustació.

diumenges del 21 de novembre al 19 de desembre

de 12h a 13h

Molí Aresté Teixidó - C. dels Horts, 36 de Seròs

Activitat gratuïta

Més informació al 973 780 060 www.aresteteixido.com moli@aresteteixido.com 

 

Visita guiada al Museu Molí Ca l'Agustí. Alpicat, 12h-13.30h 

Aquest molí centenari permet conèixer el procés complet de l'elaboració de l'oli, amb
un recorregut per l'almàssera i els diferents espais museïtzats. Una gran oportunitat
per descobrir la vida i la maquinària agrícola tradicionals de la mà de l’Agustí Serés, el
seu propietari. 

El doctor Serés és metge genetista, amant de l’oli i de la cultura que l’envolta i també
inventor. En els darrers anys ha creat rellotges de sol que són autèntiques escultures.
Un cop finalitzada la visita al molí, tothom que vulgui podrà fer un recorregut guiat per

http://www.turismetorrebesses.com
mailto:centrepedraseca@gmail.com
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Alpicat per visitar i conèixer tres rellotges de sol que té la vila.

dissabtes i diumenges (del 20 de novembre al 19 de desembre)

de 12h a 12.30h, Visita al Museu Molí i 12.30h a 13.30h, Ruta dels Rellotges de Sol
d’Alpicat

Museu Molí de Ca l’Agustí - C. de Lleida, 9 d’Alpicat

Activitat gratuïta

Més informació al 973 736 112 www.molicalagusti.es agustin.seres@gmail.com   

 

Dissabte 11 de desembre

Experiència oli ecològic ‘1835’. Torrebesses, 11h-13.30h

Vine a conèixer el nostre projecte! Cultiu ecològic, pedra seca, paisatge i productes
prèmium de km 0. Rutes guiades al camp i degustacions per a grups de 8 a 15
persones. 

tots els dissabtes de desembre a juny

de 11h a 13.30h 

5€ per persona

Informació i reserves al 636 278 115 (Arnau) info@1835.cat 

 

Visita guiada al Museu Molí Ca l'Agustí. Alpicat, 12h-13.30h 

Aquest molí centenari permet conèixer el procés complet de l'elaboració de l'oli, amb
un recorregut per l'almàssera i els diferents espais museïtzats. Una gran oportunitat
per descobrir la vida i la maquinària agrícola tradicionals de la mà de l’Agustí Serés, el
seu propietari. 

El doctor Serés és metge genetista, amant de l’oli i de la cultura que l’envolta i també
inventor. En els darrers anys ha creat rellotges de sol que són autèntiques escultures.
Un cop finalitzada la visita al molí, tothom que vulgui podrà fer un recorregut guiat per
Alpicat per visitar i conèixer tres rellotges de sol que té la vila.

dissabtes i diumenges (del 20 de novembre al 19 de desembre)

de 12h a 12.30h, Visita al Museu Molí i 12.30h a 13.30h, Ruta dels Rellotges de Sol
d’Alpicat

Museu Molí de Ca l’Agustí - C. de Lleida, 9 d’Alpicat

https://www.molicalagusti.es/
mailto:agustin.seres@gmail.com
mailto:info@1835.cat


Activitat gratuïta

Més informació al 973 736 112 www.molicalagusti.es agustin.seres@gmail.com   

 

Diumenge 12 de desembre

Degusta Maials. Experiència oleoturística 360º

Una experiència 360º idònia per conèixer Maials i l’estret lligam amb la cultura de l’oli.
Hi ha dues modalitats de visita: la guiada a càrrec de l’associació ‘La Capitonya’ i la
gimcana organitzada pel ‘Club ciclista i excursionista’ de Maials i molt recomanable per
a ser gaudida amb família. 

9h Benvinguda a l’ajuntament de Maials per part de la corporació municipal

9.15h a 10:45h Visita guiada o gimcana d’orientació pel nucli històric de Maials. Es
visita l’església Nostra Senyora de l’Assumpció i la Vila Closa, la part antiga de Maials i
que destaca pels grans casals de pedra, i la sala de l’Abadia on es projectarà un
document sobre la Guerra Civil al poble.

A ritme dels ‘Geganters i grallers’ de Maials ens dirigirem des de la Vila Closa a la
‘Societat’ on hi haurà un esmorzar amb productes típics del poble: pa amb tomàquet,
embotit, fruits secs...

11.30h Visita al Museu de la pagesia i la llar de Cal Cabalesila.

12.30h Visita a l’Agrobotiga de la Cooperativa de Maials per poder degustar l’oli nou
‘Baró de Maials’. 

13:30h dinar als restaurants del poble:

- Restaurant 2009, 973 130 483 – 635 697 734 

- Restaurant Cram, 973 130 417 (Menú d’Oli, amb reserva prèvia)

16h Sortida amb bicicleta o vehicles particulars per visitar un camp d’oliveres on
collirem de manera tradicional i mecànica les olives de la temporada. De retorn al
poble, el grup de ciclistes (sempre acompanyats per membres del Club Ciclista de
Maials, visitaran l’ermita de Sant Sebastià i les Basses Bona i Tossalet.

17.30h Fi de l’activitat.

diumenge 28 de novembre i diumenge 12 de desembre

a les 9h 

a l’ajuntament de Maials

10€ per persona a partir de 14 anys (inclou visites i esmorzar)

https://www.molicalagusti.es/
mailto:agustin.seres@gmail.com


Inscripcions (reserves i pagar fins el divendres abans de l’activitat) al 973 130 004
www.maials.cat  ajuntament@maials.cat 

Esmorzar de brasa i visita cultural guiada. Alfés, 9.30h-12.30h.

La millor forma de tastar l’oli nou és amb un bon esmorzar de brasa! L’oli del raig ens
farà començar el dia amb la força necessària per a poder fer la visita guiada al poble.
En el recorregut guiat, de poc més d’una hora, descobrirem racons preciosos com una
façana única del renaixement civil com és cal Doctores, l’ermita de Sant Salvador i
l'església de Sant Pere i els carrerons del centre històric.

El Restaurant Casal d’Alfés també oferirà el menú “Menjar d’or” basat en productes de
proximitat i sostenibles (22€).

diumenge 12 de desembre 

a les 9.30h esmorzar davant la Cooperativa d’Alfés

a les 11h visita guiada

a la Travessera de la Bassa

L’esmorzar 3€ i visita guiada gratuïta

Més informació al 973 136 008 o al 973 136 005 o a www.alfes.cat 

Ruta guiada pels paisatges de la pedra seca. Torrebesses, 10h-13.30h

Aquest recorregut proposa conèixer l’encant del paisatge de secà. Un territori farcit de
diferents tipologies de construccions de pedra seca com ara marges, cabanes de volta i
aljubs. La ruta guiada es completa amb una visita a l’antic Molí d’oli de Bep del Canut
(s. XIX) i al Centre d’Interpretació de la Pedra Seca, on s’explica la tècnica de
construcció de la pedra seca i que és el punt de partida d’aquesta ruta..

diumenge 28 de novembre, 12 de desembre i 26 de desembre

de 10h a 13.30h 

Sortida des del Centre d’Interpretació de la Pedra Seca de Torrebesses - Pl. Vileta, 11

5€ per persona

Es recomana roba i calçat còmode ja que és una ruta de 3,5 km a peu

Informació i reserves al 646 322 000 (també per whatsapp)
www.turismetorrebesses.com centrepedraseca@gmail.com 

 

http://www.maials.cat
mailto:ajuntament@maials.cat
http://www.alfes.cat
http://www.turismetorrebesses.com
mailto:centrepedraseca@gmail.com


Els secrets de guardar olives en conserva

L’Associació de Dones de Seròs ens explicarà els secrets de com fer bones les olives. En
aquest taller ens ensenyaran a preparar les olives: tallades, “xafades” o senceres; com
s’han de matar: amb sal, en salsosa (sosa) o al congelador; i finalment com
condimentar-les: herbes, fruita... Al final del taller podrem tastar els diferents tipus
d’elaboracions.

A les 12h, tothom qui vulgui, podrà fer la visita guiada al molí ‘Aresté Teixidó’ on
podrem conèixer el procés d’elaboració de l’oli d’oliva verge extra “Montmaneu”.
Aquest molí té més de 100 anys d’història i sempre ha estat familiar. El producte
estrella és un oli d’oliva arbequina que destaca pel seu sabor intens en boca. A l’acabar
el recorregut guiat hi haurà una petita degustació.

diumenge 12 de desembre

d’11h a 12h

al Casal Municipal

Activitat gratuïta

Més informació al 973 780 009 o a www.seros.cat 

Kylatt: d’Alcanó, al món. Alcanó, 12h-13h

De la mà de l’Oriol Ivern, xef amb estrella Michelin als restaurants Hisop de Barcelona
i Hellmann’s d’Estocolm, veurem la importància de l’oli verge extra del Molí d’Alcanó
en l’alta gastronomia. 

Kylatt és l’oli d’oliva verge extra més gourmet del Molí d’Alcanó i és el resultat d’una
aposta ferma per la qualitat, el territori i els processos d’extracció més curosos per
garantir un extraordinari oli premium.

Es finalitzarà la jornada amb un petit tast.

diumenge 12 de desembre

de 12h a 13h 

a la Sala del Ball

Activitat gratuïta amb reserva prèvia

inscripcions al 973 136 015 o a molialcano@fruitsponent.com https://ordeponent.com/ 

 

Visita guiada al molí Aresté Teixidó. Seròs, 12h-13h

http://www.seros.cat
mailto:molialcano@fruitsponent.com
https://ordeponent.com/


Cada diumenge visita guia a les 12h per conèixer el procés d’elaboració de l’oli d’oliva
verge extra “Montmaneu”. Aquest molí té més de 100 anys d’història i sempre ha estat
familiar. El producte estrella és un oli d’oliva arbequina que destaca pel seu sabor
intens en boca. A l’acabar el recorregut guiat hi haurà una petita degustació.

diumenges del 21 de novembre al 19 de desembre

de 12h a 13h

Molí Aresté Teixidó - C. dels Horts, 36 de Seròs

Activitat gratuïta

Més informació al 973 780 060 www.aresteteixido.com moli@aresteteixido.com 

Visita guiada al Museu Molí Ca l'Agustí. Alpicat, 12h-13.30h 

Aquest molí centenari permet conèixer el procés complet de l'elaboració de l'oli, amb
un recorregut per l'almàssera i els diferents espais museïtzats. Una gran oportunitat
per descobrir la vida i la maquinària agrícola tradicionals de la mà de l’Agustí Serés, el
seu propietari. 

El doctor Serés és metge genetista, amant de l’oli i de la cultura que l’envolta i també
inventor. En els darrers anys ha creat rellotges de sol que són autèntiques escultures.
Un cop finalitzada la visita al molí, tothom que vulgui podrà fer un recorregut guiat per
Alpicat per visitar i conèixer tres rellotges de sol que té la vila.

dissabtes i diumenges (del 20 de novembre al 19 de desembre)

de 12h a 12.30h, Visita al Museu Molí i 12.30h a 13.30h, Ruta dels Rellotges de Sol
d’Alpicat

Museu Molí de Ca l’Agustí - C. de Lleida, 9 d’Alpicat

Activitat gratuïta

Més informació al 973 736 112 www.molicalagusti.es agustin.seres@gmail.com   

Dissabte 18 de desembre

Experiència oli ecològic ‘1835’. Torrebesses, 11h-13.30h

Vine a conèixer el nostre projecte! Cultiu ecològic, pedra seca, paisatge i productes
prèmium de km 0. Rutes guiades al camp i degustacions per a grups de 8 a 15
persones. 

tots els dissabtes de desembre a juny

de 11h a 13.30h 

http://www.aresteteixido.com
mailto:moli@aresteteixido.com
https://www.molicalagusti.es/
mailto:agustin.seres@gmail.com


5€ per persona

Informació i reserves al 636 278 115 (Arnau) info@1835.cat 

Visita guiada al Museu Molí Ca l'Agustí. Alpicat, 12h-13.30h 

Aquest molí centenari permet conèixer el procés complet de l'elaboració de l'oli, amb
un recorregut per l'almàssera i els diferents espais museïtzats. Una gran oportunitat
per descobrir la vida i la maquinària agrícola tradicionals de la mà de l’Agustí Serés, el
seu propietari. 

El doctor Serés és metge genetista, amant de l’oli i de la cultura que l’envolta i també
inventor. En els darrers anys ha creat rellotges de sol que són autèntiques escultures.
Un cop finalitzada la visita al molí, tothom que vulgui podrà fer un recorregut guiat per
Alpicat per visitar i conèixer tres rellotges de sol que té la vila.

dissabtes i diumenges (del 20 de novembre al 19 de desembre)

de 12h a 12.30h, Visita al Museu Molí i 12.30h a 13.30h, Ruta dels Rellotges de Sol
d’Alpicat

Museu Molí de Ca l’Agustí - C. de Lleida, 9 d’Alpicat

Activitat gratuïta

Més informació al 973 736 112 www.molicalagusti.es agustin.seres@gmail.com   

Diumenge 19 de desembre

Ruta guiada per la Torrebesses monumental. Torrebesses, 10h-13h

Aquest recorregut proposa la descoberta de diferents espais monumentals de
Torrebesses, la seva relació amb el paisatge i el patrimoni rural vinculat sempre a
l’agricultura i tota la història que ha anat conformat l’increïble patrimoni d’aquest
poble del secà.

La visita inclou el Centre d’Interpretació de la Pedra Seca, les sitges, la Vileta, les
façanes dels monumentals Casals-Palaus Gort i Oró i la de l’ajuntament de la vila.
També, l’Església de Sant Salvador i el retaule de pedra policromada de Sant Joan
Baptista, l’Església Nova i l’entramat de carrers que configuren un centre històric de
primer ordre a la comarca.

diumenge 21 de novembre, 5 de desembre i 19 de desembre

de 10h a 13h 

Sortida des del Centre d’Interpretació de la Pedra Seca de Torrebesses - Pl. Vileta, 11

mailto:info@1835.cat
https://www.molicalagusti.es/
mailto:agustin.seres@gmail.com


5€ per persona

Informació i reserves al 646 322 000 (també per whatsapp)
www.turismetorrebesses.com centrepedraseca@gmail.com 

 

Visita guiada al molí Aresté Teixidó. Seròs, 12h-13h

Cada diumenge visita guia a les 12h per conèixer el procés d’elaboració de l’oli d’oliva
verge extra “Montmaneu”. Aquest molí té més de 100 anys d’història i sempre ha estat
familiar. El producte estrella és un oli d’oliva arbequina que destaca pel seu sabor
intens en boca. A l’acabar el recorregut guiat hi haurà una petita degustació.

diumenges del 21 de novembre al 19 de desembre

de 12h a 13h

Molí Aresté Teixidó - C. dels Horts, 36 de Seròs

Activitat gratuïta

Més informació al 973 780 060 www.aresteteixido.com moli@aresteteixido.com 

Visita guiada al Museu Molí Ca l'Agustí. Alpicat, 12h-13.30h 

Aquest molí centenari permet conèixer el procés complet de l'elaboració de l'oli, amb
un recorregut per l'almàssera i els diferents espais museïtzats. Una gran oportunitat
per descobrir la vida i la maquinària agrícola tradicionals de la mà de l’Agustí Serés, el
seu propietari. 

El doctor Serés és metge genetista, amant de l’oli i de la cultura que l’envolta i també
inventor. En els darrers anys ha creat rellotges de sol que són autèntiques escultures.
Un cop finalitzada la visita al molí, tothom que vulgui podrà fer un recorregut guiat per
Alpicat per visitar i conèixer tres rellotges de sol que té la vila.

dissabtes i diumenges (del 20 de novembre al 19 de desembre)

de 12h a 12.30h, Visita al Museu Molí i 12.30h a 13.30h, Ruta dels Rellotges de Sol
d’Alpicat

Museu Molí de Ca l’Agustí - C. de Lleida, 9 d’Alpicat

Activitat gratuïta

Més informació al 973 736 112 www.molicalagusti.es agustin.seres@gmail.com   

 

Diumenge 26 de desembre

http://www.turismetorrebesses.com
mailto:centrepedraseca@gmail.com
http://www.aresteteixido.com
mailto:moli@aresteteixido.com
https://www.molicalagusti.es/
mailto:agustin.seres@gmail.com


Ruta guiada pels paisatges de la pedra seca. Torrebesses, 10h-13.30h

Aquest recorregut proposa conèixer l’encant del paisatge de secà. Un territori farcit de
diferents tipologies de construccions de pedra seca com ara marges, cabanes de volta i
aljubs. La ruta guiada es completa amb una visita a l’antic Molí d’oli de Bep del Canut
(s. XIX) i al Centre d’Interpretació de la Pedra Seca, on s’explica la tècnica de
construcció de la pedra seca i que és el punt de partida d’aquesta ruta..

diumenge 28 de novembre, 12 de desembre i 26 de desembre

de 10h a 13.30h 

Sortida des del Centre d’Interpretació de la Pedra Seca de Torrebesses - Pl. Vileta, 11

5€ per persona

Es recomana roba i calçat còmode ja que és una ruta de 3,5 km a peu

Informació i reserves al 646 322 000 (també per whatsapp)
www.turismetorrebesses.com centrepedraseca@gmail.com 
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