
VARIETATS, QUALITATS I PRODUCTORS 
AL VALLES ORIENTAL
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L’olivera té un fort lligam amb l’àrea mediterrània, on es diu que va néixer fa 
8.000 anys. Aquest arbre emblemàtic de la nostra cultura està tan integrat 
en els nostres paisatges que a vegades ni el veiem.

Els nostres avantpassats ibèrics ja conreaven una varietat silvestre ano-
menada ullastre que, un cop millorada gràcies a l’arribada de grecs, fenicis 
i, més endavant, dels romans, va formar part definitivament dels nostres 
conreus.

Es diu de l’olivera que, gràcies a la seva longevitat, la planta l’avi per 
herència i gaudi dels seus néts.

Avui dia s’han aconseguit clons que redueixen el temps per poder iniciar la 
productivitat abans, però tot i així segueix sent un arbre respectable.

L’Estudi agrícola del Vallès de 1874 (modernament publicat pel Museu de 
Granollers) esmenta que les oliveres conreades a la nostra comarca eren 
principalment les olesanes, arbequines, verdals, valencianes, sevillanes, etc.  
i l’àmbit de conreu molt semblant a l’actual: bàsicament a Caldes de 
Montbui, Lliçà d’Amunt, Bigues, Riells, Santa Eulàlia, l’Ametlla, la Garriga, 
les Franqueses i Samalús. 

A la segona meitat del s. XX el camp va patir diverses glaçades en anyades 
rigoroses, però, a pesar d’això, una bona part de les oliveres van resistir i 
sortosament se’n van replantar de noves. 

Actualment les varietats més corrents a la nostra comarca són, majoritària-
ment, la Vera o del país, que algú també anomena “olesanes i tinentes”, i les 
majoritàries arreu de Catalunya, les arbequines i alguna plantació de 
blanqueta. Aquestes varietats les tenim compartides amb l’altre Vallès, el 
Bages, l’Anoia i el Maresme. 

De trulls que històricament tenim notícia, 5 a Granollers, 5 a Caldes eren 
professionals entre altres situats en diverses masies, només en queda el 
record. Actualment el que centra l’activitat oliaire de la comarca és el de 
Can Sapera de Bigues, que darrerament s’ha modernitzat amb les noves 
instal·lacions al polígon Can Magre de Santa Eulàlia de Ronçana.

Amb la revalorització dels productes locals i de proximitat han sorgit 
iniciatives particulars a diverses poblacions de la comarca que, en petits 
molins, fan oli per consum propi, amb més o menys fortuna. 

D’aquesta revifalla podem esmentar les dues fires de l’oli al trull de
Can Sapera de Bigues, com a mostra d’aquest esforç per recuperar aquesta 
varietat de país, la Vera, i estendre’n el consum.

Josep Sabatés (Pep Salsetes)

Les oliveres,
les olives i l’oli



roductors

Verdura Masclans 
Caldes de Montbui

Tel. 650 233 364

Vallsmadella 
Caldes de Montbui

Tels. 647 416 734 i 93 862 6351

Joan Picanyol
Caldes de Montbui

Tels. 630 883 099 i 93 865 0638

Jaume Pujol Murgo
La Garriga

Tel. 646 192 290

Rosalia Barba Pujol
Can Nualart. La Garriga 

Tel. 93 871 4578

al Vallès Oriental

Pere Pineda Masip
Can Pineda. Riells del Fai 

Tel. 93 870 3635 

Josep Barbany Tussell
Can Xicu. Santa Eulàlia de Ronçana  

Tel. 93 844 8509

Antonio Tusell
‘‘Coll de Canes’’ Caldes de Montbui

Tel. 93 865 0686

Josep Maria Fochs Faricle
La Garriga

Tel. 93 871 4049
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LA CATXARUDA 
Passeig Francesc Macià 2. Sta. Eulàlia de Ronçana 
Tel. 93 844 9020

CAN SAPERA
Carrer Celler, 5-7. Bigues i Riells 
Tel. 93 865 8080

EL PETRICÓ 
Carrer Banys, 1. La Garriga 
Tel. 93 871 8915

QUE MENGEM  
Carrer Samalús, 4. La Garriga 
Tel. 93 871 5554

COOPERATIVA AGRÀRIA 
DEL VALLES
Camí Vell de Vic, s/n.
Les Franqueses del Vallès 
Tel. 93 846 3636

al Vallès Oriental

otigues
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allès Orientalel

TRULLS ACTUALS 
- Bigues i Riells. Can Sapera
- Sta. Eulàlia de Ronçana. 
   Can Magra. Can Sapera

TRULLS ANTICS 
- Granollers
- Caldes de Montbui
- La Garriga
- Sta. Eulàlia de Ronçana

POBLACIONS 
AMB OLIVERES
- Caldes de Montbui
- Bigues i Riells
- L’Ametlla del Vallès
- La Garriga
- Lliçà d’Amunt
- Sant Feliu
- Samalús
- Sta Eulàlia de Ronçana
- Les Franqueses del Vallès

Granollers

Caldes de Montbui

Sant Feliu 
de Codines

l’Ametlla 
del Vallès

Bigues i Riells
la Garriga

Cànoves
i Samalús

Santa Eulàlia de Ronçana 

Les 
Franqueses
del Vallès 

LLiçà 
d’Amunt
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ualitats de l’oli  
 verge d’oliva

L’oli verge d’oliva ha estat considerat des de l’antiguitat un 
medicament per les seves propietats naturals i la seva acció 
medicinal.
Les qualitats més destacades de l’oli verge d’oliva són:
- Protegeix contra les afeccions cardíaques, ja que aporta 

colesterol bo (HDL)
- És un remei natural per a les úlceres
- Ric en vitamines:
 A - reforça la vista
 E - antioxidant cel.lular
 K - ajuda a la cicatrització de les ferides
- Com què és un greix insaturat és molt 
   adequat per a l’alimentació infantil

al Vallès Oriental
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eceptari

Amb les olives, tant les verdes com les més fosques, hi ha el costum que, quan ja 
estan a punt, les utilitzem per fer oli, per fer-les en conserva salades, per a amanides i 
salses... Ara explicarem algunes curiositats relacionades amb la cuina de l’oli i les olives. 
Comencem per una de les múltiples receptes de l’esmentada conserva.

CONSERVA D’OLIVES
En primer lloc, cal desamargar les olives. Si són senceres costa més, però també es 
conserven més temps i, si són trencades, s’estoven més aviat però es conserven menys.

En alguna casa de pagès ens han explicat que, per fer aquest procés, les posaven en un sac 
de cebes a dins les basses fins que es desamargaven. Fet amb un sistema casolà, cal canviar 
l’aigua cada dia fins aconseguir el gust d’amargantor que ens agradi.

Un cop a punt, ho posem en un recipient de vidre o terrissa envernissada i ho cobrim 
amb una salmorra i les herbes habituals, com poden ser: llorer, farigola, orenga i la 
insubstituïble sajolida que en algunes comarques rep el nom de saboritja o herba de les 
olives. També hi ha qui té el costum de posar unes rodanxes de taronja i/o llimona.

Salmorra: barreja d’aigua i sal amb la densitat suficient per tal de que suri un ou fresc o 
una patata

TEORIA DE L’OU FERRAT
Un periodista vuitcentista, el Sr. Àngel Muro, investit de gastrònom en el seu llibre El 
Practicón ens defineix el que podríem dir ‘‘l’ou ferrat ortodox’’. A mi no em va fer falta 
prendre’n nota, ja que la meva mare sempre ho ha fet així, d’instint natural, i així m’ho 
va ensenyar.

Cal disposar d’una paella fonda plena d’oli, si pot ser que sigui verge de vera o arbequina. 
Un cop comença a fumejar, abaixem el foc i hi afegim la clara lleugerament batuda. A 
mig coure, fem un foradet al mig de la clara i hi tirem el rovell amb una cullera, afegim-
hi oli bullent per sobre per tal que quedi lligat el rovell amb la clara. Tapem i esperem 
aproximadament un minut amb el foc apagat. Traiem l’ou amb una espàtula ben 
escorregut, el posem al plat i que cadascú s’hi posi la sal al seu gust. Així aconseguim la 
clara ben ferrada, o sigui torrada per les vores, i el rovell poc cuit per sucar-hi pa. 

Nota: no cal dir que, perquè sigui més bo, l’ou ha de ser fresc i, tal com deia Josep Pla, de 
gallines o periques anarquistes, o sigui gratapallers o gratafemers.

SALSA ALMADROC
Aquesta salsa d’origen medieval, la trobem amb diverses variants en els manuscrits i 
llibres medievals catalans que van del principi del s. XIV fins al principi del s XVI. També, 
curiosament, es conserva a ‘‘les Afortunades’’ amb el nom canari d’ ‘‘almodrote canario’’

Consisteix, bàsicament, en alls picats, formatge ratllat, rovell d’ou cru o cuit i emulsionat 
amb oli d’oliva. 

Aquesta exquisida salsa s’incorporava als rostits i les variants eren posar-hi mantega, 
llar, llet d’ametlles, brou de carn, etc. També rebia el nom d’ ‘‘allós’’ o ‘‘anys esquesos’’. 

Josep Sabatés (Pep Salsetes)
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Organitza:

Dona suport: 

productesdelvalles     

web: 
www.productesdelvalles.
wordpress.com

	 	 DIUMENGE	10	DE	FEBRER	AL	CENTRE	
	 	 DEMOCRÀTIC	DE	CALDES	DE	MONTBUI
 11 h Xerrada ‘‘El	cultiu	de	l’olivera	ecològica’’
 11 a 13 h Tast	d’olis amb Pa de Valls (gratuït)
	 	 Mostra	i	venda	d’oli	de	
	 	 diferents	productors	de	Caldes
  Productors i participants: Ayguasanosa, Baqué, Bellavista, Biosca, 
  Carriel, Gonzàlez, ‘‘La Loma’’, ‘‘La Xerona’’, Marfà, Masclans, Oriol i Juanmi,  
  Picanyol, Puigdueta, Ragasol, Sagalés, Tussell, Vallsmadella, ‘‘Vilà i Font’’,  
  Xalabarder

2n								AST	D’OLIS	DE	
													PRODUCTORS	CALDERINS

Organitza:
Associació El Rusc de Caldes

Col.labora: 

tors i p

Dipòsit legal: B.1889-2013

Fotos: Manel Cuesta Cano
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