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L’oli novell de l’Empordà,
de “qualitat excel·lent ”
a Ahir es va presentar al mercat del Lleó de Girona la nova collita de la DOP Oli

de l’Empordà, que arriba aquest any amb una producció de 400.000 litres

Alguns dels agents premiats ahir pel Col·legi Oficial d’Agents
Comercials i Jordi Grau, amb el trofeu ■ PLURAL COMUNICACIÓ

J. Camps Linnell
GIRONA

Jordi Grau, de Vins i
Licors Grau, la millor
iniciativa comercial
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Girona Bons Fogons s’ha adherit a la campanya de la DOP Oli de l’Empordà ■ LLUÍS SERRAT

fa a les propietats organolèptiques”.
En aquesta primera
presentació –a Figueres,
tindrà lloc dissabte–, van
ser centenars de persones
que es van apropar a la carpa disposada a l’exterior
del mercat i van poder de-

gustar els olis de productors de la DOP, com ara
Empordàlia, Xavier Maset
Isach, Trull Ylla, Oli Serraferran i Celler Corporatiu
d’Espolla. Com a novetat,
en aquesta edició es va servir la tapa Oli de l’Empordà, una creació de Girona

Bons Fogons, col·lectiu
gastronòmic que s’adhereix a la campanya. Els
seus membres disposaran
d’aquest oli a les taules
dels seus restaurants. El
Gremi de Flequers Artesans de Girona també hi
participa. ■

Jordi Grau, director general de Vins i Licors Grau,
va rebre ahir el premi Coacgi 2017 a la millor iniciativa comercial, un guardó
que atorga el Col·legi Oficial d’Agents Comercials
de Girona. El lliurament
del guardó es va fer en el
marc de la festa patronal
de la corporació, durant la
qual també es van lliurar
els diplomes d’or i plata als

25 anys d’antiguitat col·legial. Van rebre aquesta
distinció 21 agents. Dos
dels col·legiats, Martí
Sáez, de Girona, i Josep
Oriol, de Figueres, van rebre el diploma d’or i se’ls va
concedir també la medalla
de bronze del Consell
d’Agents Comercials d’Espanya. L’acte va cloure
amb la imposició de la medalla de plata de la corporació a l’agent comercial
Mateu Nierga, pels anys de
dedicació. ■
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L’oli novell de l’Empordà
va presentar, ahir, la nova
collita al mercat del Lleó
de Girona, que aquest any
arriba amb una producció
de 400.000 litres. Simon
Casanovas, president de la
DOP Oli de l’Empordà, reconeix que estat una collita reduïda quant a quilos
d’olives, però la qualifica
de qualitat “excel·lent”,
gràcies a l’alt rendiment
de les seves varietats singulars, l’argudell, el corivell i el verdal. La collita
s’ha avançat 15 dies per,
fonamentalment, les peculiars condicions meteorològiques d’aquest any,
d’extrema sequedat, però,
com remarca Casanovas,
això ha afavorit obtenir un
oli “extraordinari pel que

