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Rafa Fuertes, CEO d’ESQUIADES.COM

“Esquiades.com no només és una agència de
viatges: som la pàgina web de la neu a Espanya”
Esquiades.com neix fa justament 15 anys amb
l’objectiu de facilitar la compra de viatges a la neu
a tots aquells que comparteixin les nostres grans
passions (l’esquí, el surf de neu i la muntanya) i
desmitificar allò que l’esquí era un esport elitista. És
una agència pionera a nivell on-line a comercialitzar
paquets d’allotjament i forfet en multitud de destins
de la península i també als Alps francesos.
-El món dels viatges ha experimentat diversos canvis els últims anys:
per un costat, la possibilitat de contractar en línia, a diferència de les
agències convencionals. Per un altre,
l’especialització. Vostès compleixen
totes dues característiques. ¿Què els
va portar a crear Esquiades.com i
amb quins objectius ho van fer?
Des de la nostra agència sempre ens ha
agradat estar a l’última pel que fa a innovació i vam decidir embarcar-nos
en aquesta gran aventura, que ens va
permetre augmentar el nostre abast
i reunir més aficionats de l’esquí i el
surf de neu. Amb l’avenç de les noves
tecnologies, Esquiades.com s’ha anat
adaptant a les necessitats dels consumidors i hem fet molts avenços tecnològics perquè visitar la nostra pàgina

Líders a Espanya
Després de 15 anys de molta feina,
podem dir que Esquiades.com és
l’agència de viatges líder a Espanya
i que no només ofereix viatges a la
neu a milers de persones cada temporada d’esquí, si no que s’ha consolidat com un referent per a aquells
que volen conèixer informació relativa al sector de la neu com per exemple consultar l’estat de les pistes o
fer un cop d’ull a les càmeres web
d’esquí. Durant la temporada 201617, el seu lloc web va rebre més de
2 milions de visites. Aquesta temporada, anuncien que estan un 11% per
sobre respecte a l’any passat.

web sigui una experiència 100% satisfactòria, com la nostra app, en constant actualització.
-¿Què diria a la gent que desconfia
d’una agència en línia en relació amb
els possibles problemes per por de
no saber a qui reclamar o on acudir
físicament?
Sota el nostre punt de vista, reservar
viatges en línia són tot avantatges. Començant pel temps que et pots estalviar en la recerca del teu viatge ideal
i la comoditat que representa planificar la teva pròxima escapada des del

sofà, per exemple, sense oblidar l’accés
a continguts d’alt valor afegit com ara
estat de pistes, previsió meteorològica
i fins i tot opinions d’hotels i estacions
d’esquí. Tot això, per descomptat, de
forma pràcticament immediata.
-A més de la possibilitat de
contractar, també ofereixen
informació útil i notícies. ¿Què
aporta això a la pàgina?
Esquiades.com no només és una agència de viatges, si no que som la pàgina
web de la neu a Espanya. Aquest posicionament és gràcies a les funciona-

litats incorporades que van més enllà
de la pura transacció. Tinguis el perfil que tinguis, ja siguis un esquiador
avançat o estiguis interessat a saber
què és això de pistes verdes i blaves,
en el nostre lloc web hi trobes el teu
lloc. A més a més de trobar-hi multitud
d’ofertes d’esquí a un preu molt econòmic, hi pots consultar des de l’estat de
les pistes, fins a guies de viatge per
perfils, un blog amb consells i recomanacions, multitud d’informació sobre les estacions...
Esquiades.com
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Tessa Muga i Román Macià, socis fundadors de The Home Hunter

Experiència pròpia

“No entenem la nostra
feina sense l’emoció”
Si algú creu que immobiliària i emoció són dos conceptes allunyats i sense res a veure, encara no
coneix The Home Hunter. Els seus fundadors, Tessa Muga i Román Macià, el defineixen com un oasi
immobiliari en el qual s’uneixen els que busquen una nova llar a mida i els que se’n desprenen.
-Un procés de trobar on viure pot
ser desesperant. ¿Com treballeu
perquè no sigui així?
Sabem que comprar, vendre o llogar un pis pot ser un moment feliç
però també pot comportar molt estrès. Davant d’aquesta realitat, ens
definim com una petita boutique
en la qual el tracte directe amb els
clients és fonamental, volem oferirlos una solució per al que necessiten.
Per fer-ho, apostem sempre per una
atenció personalitzada com a part
de l’èxit d’aconseguir per a ells la llar
que tant busquen o per trobar les
persones adequades per quedar-se
el que lloguen o venen. Un altre aspecte important és donar temps a la
gent perquè pugui prendre la decisió
amb calma, acompanyant-la durant
tot el procés en les seves preocupacions, dubtes o preguntes.
-Aquí entra en joc la paraula
emoció, que tan lligada està a The
Home Hunter.
Sí, perquè no entenem la nostra feina sense l’emoció. Com diem, una vivenda pot arribar a ser un producte
però una llar és una emoció lligada
íntimament a les persones.

nacionals i la resta estrangers. Fins
al moment podem dir que no n’hem
captat cap, sinó que tot ha sigut via
recomanació d’altres persones que
han quedat molt contentes amb el
nostre servei. Això també emfatitza el fet que ens hem volgut oblidar del concepte d’immobiliària
amb agents de vestit gris trucant a
les portes i pressionant perquè els
donis el teu pis perquè tenen mil
clients per a ell. Els temps han
canviat i ara són els clients
els que decideixen.

FOTO: TONI SANTISO

-¿I per què a vegades és tan
complicat trobar una llar que
generi aquesta emoció?
Canviar de llar és viure una nova
experiència, però també implica
deixar coses enrere, com ara emocions o vivències, a la vegada que
pot ser alliberador sempre si ho
fas de manera conscient i correcta.
M’agrada dir que, si busques can-

vis i noves experiències, mou fitxa
i veuràs com amb aquest petit gest
la teva ment es reajusta. Des de The
Hunter Home creiem molt en els
canvis positius i això és el que intentem transmetre als nostres clients.
-Parlant de clients, ¿són tots
nacionals?
No, avui dia tenim un 50% de clients
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A The Home Hunter parlen des de
l’experiència, ja que Tessa Muga
mateix s’ha canviat 16 vegades de
pis en 4 ciutats diferents i sap perfectament el que suposa. “He viscut, a part de Barcelona, en ciutats
com Londres, Bilbao o Mèxic”, explica, “així que sé perfectament
el que implica buscar un nou lloc
on sentir-se a gust. Per tant, a The
Home Hunter només oferim pisos
en els quals nosaltres mateixos
viuríem, on es pugui crear una llar.
No es tracta de si són més grans o
petits, sinó de l’atmosfera i sensació de pau i seguretat que transmeten”. Per a The Home Hunter,
això és una verdadera llar, perquè
si una persona té una llar feliç ja
té una bona part de la quota de
felicitat diària. “I tot això és el que
vull trobar per als meus clients”,
conclou.

-Tot pleget utilitzant també
les xarxes socials com a unes
grans eines per donar a conèixer
aquestes petites joies.
Sí, cuidem molt les nostres xarxes socials i
actualment ja tenim
“Només
una gran comuni-Uns clients
oferim pisos
tat de seguidors
per als quals
que esperen trol’estètica
en els quals
bar la llar que
és molt
nosaltres
volen: gaireimportant.
mateixos viuríem,
bé som 8.000 a
Sí, el nostre peron es pugui
Instagram i esf il de client és
tem a prop dels
jove i majoritàriacrear una
ment tenim perso5.000
a Facebollar”
ok. Totes les fotos
nes que necessiten
que pengem són reals i
envoltar-se d’aquesta
permeten veure si el pis en
estètica i bellesa en el seu
qüestió s’adapta al que necessita
dia a dia, de bons materials i de
llocs especials, des d’arquitectes i in- cada persona.
terioristes, fins a artistes i passant
homehunterbcn.com
per periodistes.
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VICTORIA ARAGONÉS
DISSENY D’INTERIORS

Manual d’Identitat Visual
per a agents registrats

FOTO: MARISSA GRÀCIA

¿Què representa per a tu el Nadal?
És sens dubte el millor moment de l’any
per passar entre família i amics. Però
també és el moment en què el concepte
“llar” cobra més sentit. El Nadal aconsegueix que les nostres cases es converteixin directament en un protagonista
més de les festes.
En els meus projectes intento crear interiors que s’ajustin a la personalitat de
cada client. Per a mi, una llar és una part
de nosaltres que canvia al mateix ritme
que ho fan les nostres vides. I és molt

important que ens puguem adaptar a
aquests canvis.
Per Nadal, i amb els propòsits que tenim per a l’any nou, estem molt més receptius als canvis, així que aquest és el
millor moment per atrevir-se amb aquelles coses que no ens convencen a casa
i que anem endarrerint durant la resta de l’any.
Des d’aquí us desitgem molt bones
festes.

6113

EL S DESITJA BONES FES TES
CO M PRE M TOT TI P U S D ’ I M M O B LE S A
CATALUNYA, BALEARS, MÀLAGA I MADRID
Meitats indivises
Herències acceptades o sense acceptar
Pisos sense possessió (ocupats, en precari…)
Amb afectació urbanística
Amb inquilins de renda antiga o a terme
Nues propietats
Immobles en processos d’execució
Immobles amb incidències del registre
Deutes de comunitat
Intermediació immobiliària en general
www.brick2b.com
C/ París 204, Entresol · 08008 Barcelona
Tel. 930 241 849

www.victoriaaragones.com - hola@victoriaaragones.com - Tel 0034 636 326 631

Especialistes en
compra-venda d’empreses
i traspàs de negocis

10
10 anys
creant
il·lusions

Asesoría EDac - Assessoria global d’empresa
info@serviciosdac.com - www.serviciosdac.com
C/València 482, Local, Barcelona 08013 - Tel. 930 153 772
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¿Què hem aconseguit aquests 10 anys?
•
•
•
•
•
•
•
•

Més de 300 empreses han tingut continuïtat
Hem ajudat a mantenir més de 900 llocs de treball
Hem atès més de 1.500 emprenedors
Hem ajudat a enfortir negocis de barri
Tenim 5 franquícies en funcionament
Hem ampliat serveis
Hem ajudat a finançar més de 100 empreses i emprenedors
Hem incorporat gestoria i assessoria global

La Central Del Negocio - Especialistes en compra-venda i traspàs de negocis
www.lacentraldelnegocio.com - info@lacentraldelnegocio.com
Tel. comercial: 930 153 772 - 626 540 364
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naparbcn.com

Diputació, 223, Barcelona <M> Universitat (L1, L2) · Tel. 934 089 162 · Horari: dimarts i dimecres: 12 a 24h / dijous: 12 a 1h / divendres i dissabte: 12 a 2h / diumenge: 12 a 22h / dilluns tancat
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Oli Magrí, més de 75 anys
elaborant or líquid a la Noguera
Quatre generacions de la família Magrí han fet possible que avui dia, i després de més de 75 anys
produint oli, Oli Magrí s’hagi erigit com una de les empreses més consolidades del territori. La clau es
troba en la modernització de les instal·lacions i l’aposta per la senzillesa i la qualitat del producte.
En el vessant de la Serra Llarga i situat a mig camí entre Balaguer i Alfarràs trobem el municipi d’Algerri.
Envoltat d’altiplans d’ametllers, cereals i oliveres, i sobre un turó per
on s’enfila la carretera a la capital de
la Noguera, trobareu Oli Magrí. Hereus de la tradició i el treball de quatre generacions dedicades a la cura i
producció de l’Oli d’Oliva Verge Extra. Part de responsabilitat d’aquesta
qualitat de l’or líquid la tenen els pagesos que cultiven i cuiden les oliveres centenàries de la zona i també els
de les poblacions limítrofes que porten el seu fruit. “Ells porten a terme
una recollida tradicional, dura i pesada, que es transporta al molí el mateix dia de la collita i es mol perquè
no perdi cap de les seves propietats”,
explica el propietari de l’empresa, Ernest Magrí. “Al tractar-se d’un fruit
fresc, degudament tractat, s’extreu
un oli de característiques culinàries
excel·lents”, afegeix Magrí. És la seva
manera d’entendre la vida i l’ofici,
“tot l’oli que nosaltres produïm el venem gràcies al “boca-orella”, la nostra

Oli imprevisible i de màxima
qualitat
Encara que en el mercat actual existeixen diverses varietats d’oli, Oli Magrí només elabora verge extra amb
olives arbequines. “És important tenir en compte que aquestes olives de
les nostres terres tenen una aroma especialment afruitada que proporcionen un sabor intens al producte final”,
assegura Magrí. Precisament aquesta és una de les característiques que
els diferencia d’altres olis que es produeixen al territori. “S’ha de tenir en
compte que mai trobaràs el mateix oli
d’una campanya a una altra, perquè
varia segons les olives, la climatologia,
la terra, i nosaltres l’oferim sense modificar-lo”, recorda Magrí.
Un bàsic en la dieta
mediterrània

clientela és de proximitat”, assegura
el propietari d’Oli Magrí.
La història d’aquest molí es remunta a l’any 1940, just després de la guerra civil espanyola. El seu fundador,
Eudald Magrí Palomes, és la primera de les quatre generacions dedica-

des al negoci familiar de l’oli d’oliva
verge extra. “Ell va dedicar una part
de la seva vida a la producció de l’oli,
però ho combinava amb altres feines al camp per poder viure”, recorda aquest empresari. Però no va ser
fins que va arribar Ernest que es va
modernitzar el negoci familiar. El seu

molí tradicional, que es pot visitar,
s’ha complementat amb un departament amb tecnologia d’última generació. “Vam veure molt clar que feia
falta adaptar-se a la nova maquinària
i també a la manera de presentar i
vendre el nostre producte”, explica
Ernest.

L’oli és un bàsic indiscutible de la nostra gastronomia, però encara no tenim una cultura de l’oli prou afinada
per apreciar les subtileses, ni estem
disposats a pagar segons quins preus,
que serien necessaris per poder apostar per la qualitat i fer un oli envejable.
A Oli Magrí estan treballant en això.
Els seus problemes, èxits, propostes,
il·lusions i recompenses no són una
excepció en el dia a dia, són la norma
d’una comarca que lluita perquè els
seus fills, si ho desitgen, puguin viure de la terra amb dignitat.
www.olimagri.com
Ctra.Balaguer, 5 - Algerri (Lleida)
Tel 973 42 61 41

Hotel & Spa La Collada

Diversió i descans a 1.800 metres d’altitud
Al punt més alt de la Collada de Toses, en ple Pirineu català i molt a prop de dues de les millors
estacions d’esquí d’Espanya, La Molina i Masella, s’alça l’Hotel & Spa La Collada.
Aquest magnífic hotel de 4 estrelles,
amb 90 habitacions acollidores i totalment equipades, resulta ideal per disfrutar tant d’escapades esportives com
per gaudir del millor oci i relax en plena naturalesa, amb unes vistes panoràmiques inoblidables de la Cerdanya i
el Ripollès.
Després d’una jornada de practicar
esports com l’esquí o el senderisme,
l’Hotel & Spa La Collada ens rep amb el
més gran i exclusiu spa de la Cerdanya:
2.500 m² creats per oferir-los els tracta-

Cap d’Any 2017
Tres nits en règim de mitja pensió
(sopar), accés a l’Spa, sopar de la Nit
de Cap d’Any, raïm de la sort i cotilló,
ball i barra lliure.
Preu per persona:
370 € IVA inclòs.
Menors de 12 anys:
50% de descompte.
Gratis per a nens de fins a 3 anys.

Hotel &
Spa La Collada,
un lloc de diversió
i descans
a 1.800 metres
d’altitud, amb unes
inoblidables vistes
panoràmiques de la
Cerdanya
i el Ripollès

ments més avançats pensats per al benestar i el relax. Ofereixen una carta
amb 14 tractaments diferents. Sauna,
Hamman, dutxes sensació i tot tipus
de rajos i cascades completen la seva
proposta.

ubicació en ple
Pirineu i entre
dues comarques
molt riques, pel
seu paisatge, cultura i gastronomia.

La seva oferta hivernal està plenament vinculada a l’esquí, per la proximitat amb les pistes, la més pròxima
Alabaus, a tan sols 3 km, encara que
el client principal és aquell que busca
desconnexió i relax. Desconnexió per la

A més a més, durant la setmana laboral, ofereixen cursos de formació, reu
nions i convencions per a empreses:
posen a la seva disposició grans salons
totalment preparats per a esdeveniments de tota mena; una bona oferta

gastronòmica, possibilitat
de realitzar diferents activitats,
depenent de l’època
de l’any i, per finalitzar
la jornada, el seu espectacular spa.

Pel que fa a la gastronomia, a l’Hotel
& Spa La Collada, ofereixen un ampli
bufet de cuina internacional, en el qual
predominen productes autòctons i de

temporada. També atenen tot tipus de
necessitats dels seus clients, amb plats
especials per a celíacs o intoleràncies.

www.hslacollada.com
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Portem la màgia
del Nadal, a tot arreu
Com cada any, reforcem la nostra xarxa i infraestructura
amb 1.800 nous professionals i creant noves rutes, per donar
la resposta més fiable i eficaç a les teves necessitats perquè
els teus regals arribin a temps allà on sigui.

El nostre millor regal és arribar a temps
902 300 400 www.mrw.cat

40 anys unint distàncies
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Judith Català i Mònica Català, sòcies de Català HR- IT Search

Artic, la primera màscara
“S’ha de ser especialista del
d’esquí esfèrica de
sector en què treballes, només
Cébé per a esportistes júniors
conèixer-lo no és suficient”
Treballar com a headhunter en un sector tan exigent com el
Tecnològic, requereix alts nivells de qualitat i gran coneixement
dels perfils professionals. Català HR-IT Search fa 18 anys que és una
Consultora de referència en la gestió de processos de selecció en el
sector IT i destaca per la seva qualitat, tracte personal i experiència.
-¿Què defineix un bon
headhunter?
Fa falta conèixer el sector al
qual et dediques. En el nostre
cas, que treballem amb empreses multinacionals i nacionals del sector tecnològic,
s’ha de ser especialista, només conèixer-lo es queda curt.
És un sector molt exigent en
el qual es requereix un treball amb alts nivells de qualitat, agilitat en la gestió i un
gran coneixement dels perfils
professionals que el formen,
així com de les tecnologies
aplicades.
La nostra metodologia de
treball no es basa en la pura
identificació curricular.
-¿Quina és la clau de l’èxit
d’un procés de selecció?
Has de comprendre les necessitats del teu client i parlar el
mateix llenguatge que els teus
interlocutors. Cada vegada hi
ha més demanda de professionals per al sector tecnològic i,
partint de la nostra àmplia experiència, creiem que la clau
de l’èxit passa per tenir una
gran passió per la nostra feina, la màxima professionalitat,
un tracte personal i pròxim i,
el més important de tot, generar confiança a clients i profes-

FOTO: TONI SANTISO

sionals que busquen un canvi.
-Partint de la gran
experiència de Català HR- IT
Search en el sector; ¿quins
són els seus projectes de
present i futur?
Si bé treballem per seguir sent
referents com a consultora especialitzada en selecció dins
del món TIC, apostem per
l’ampliació dels nostres serveis
cap a altres sectors d’activitat
(farma, cosmètica, indústria
i gran consum). En la línia
d’Assessorament, cada vegada
més empreses sol·liciten el nostre punt de vista especialitzat i
des de fa anys el Soci Fundador
del nostre despatx, Joaquim
Català, és Mentor d’empreses

a Barcelona Activa.
Seguim potenciant la internacionalització dels nostres
serveis i, de fet, som els representants de l’Asociación de Empresas de Búsqueda i Selección
(AEBYS) dins de l’Associació
Europea ECSSA (European
Confederation of Search & Selection Association).
Ta m b é c o n t i n u e m l a
col·laboració amb la Consultora Leading-On, especialitzada
en canvi organitzacional i projectes que relacionen Astronomia i Empresa.

www.catalarrhh.es

Màxima tecnologia, resistència i protecció. ARTIC és una
màscara júnior amb immillorable amplitud en el camp de visió.
Dissenyada per ser compatible amb ulleres graduades.
SÉMAPHORE&CO.

Si aprofiteu aquestes vacances
per pujar i baixar pistes d’esquí
en família, no us oblideu de
portar un bon equipament, especialment per als vostres fills.
La protecció és un aspecte clau
quan es tracta d’articles esportius d’hivern per a nens. Tots
els productes Cébé estan atentament dissenyats per proporcionar la millor protecció amb
materials confortables i resistents, cosa que resulta indispensable per a qualsevol article
dedicat als més petits. L’equip
de desenvolupament de producte Cébé sap perfectament
que un esportista júnior no
usarà una màscara o unes ulleres si l’ajust és imperfecte o el
disseny no és atractiu. La màscara júnior ARTIC incorpora
tota la tecnologia i la qualitat
en els acabats de les ulleres
d’adults d’aquesta prestigiosa
firma.
ARTIC destaca per la seva doble
lent esfèrica que aconsegueix
una immillorable amplitud visual. Incorpora un tractament
antientelament, cosa que aconsegueix una visibilitat perfecta
en totes les condicions climàtiques –fins i tot en les més adverses–, i una espuma de densitat
de triple capa, acabada amb un
suau forro polar que garanteix
un ajust més còmode i perfecte en ulls, cara i cap. La màsca-

Casc SUSPENSE DELUXE - PVP recomanat: 64,99€
Màscara ARTIC - PVP recomanat: 49,99€

ra ARTIC ha sigut dissenyada
per ser compatible amb ulleres
graduades perquè els nens disfrutin al màxim de les seves activitats de muntanya.

ofereix 5 models de màscares
de diversos colors i tonalitats
de lents. La màscara ARTIC és
la perfecta aliada del casc SUSPENSE DELUXE de Cébé.

Disponible en sis colors diferents perquè combinin amb
els conjunts hivernals de nens
i nenes, ARTIC completa la
col·lecció Junior de Cébé, que

www.cebe-eyewear.com.

GLEE RESULT
REFORMES AMB ESTIL

ELS DESITJA BONES FESTES
REFORMES INTEGR ALS A BARCELONA
Reformes de pisos, cases, oficines, locals, naus industrials, etc., adaptant-nos sempre a totes i cadascuna de les necessitats dels nostres clients.
Gestió de llicències d’activitats i confecció de projectes i llicències d’obres realitzades pels nostres enginyers i arquitectes.
Comptem també amb una llarga experiència en la restauració i modernització de masies i cases pairals.

C/ Avenir 22, entresol 1a - 08021 Barcelona - Tel. 610 96 64 91 / 93 667 27 13 - carol@gleeresult.cat - www.gleeresult.com
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Josep Solé, president de la Cooperativa CEOLPE, Centre Oleícola del Penedès

“L’oli és bo per a tot,
el que passa és que no tots
els olis són igual de bons”
Vaixell insígnia de la dieta mediterrània, or líquid de la nostra gastronomia. L’oli d’oliva, encara que durant algun temps
maltractat per alguns sectors de la comunitat mèdica, des de fa un temps s’ha implantat com un ‘imprescindible’no
només en qualsevol cuina, sinó en qualsevol dieta saludable. Això sí, no tots els olis són iguals.
-Està arribant el Nadal i, en la
majoria de cases, la gastronomia
serà protagonista. ¿Quin oli és bo
per cuinar i quin per menjar en cru?
La idea que s’ha venut que hi ha olis
bons per a segons quines coses no és
del tot encertada. L’oli és bo per a tot,
el que passa és que no tots els olis són
igual de bons.
-¿A què es refereix?
Un oli servirà igual per cuinar que per
amanir una amanida, això sí, no tots
els olis serviran de la mateixa manera
al nostre paladar i al nostre organisme. El que hem de mirar és la qualitat
de l’oli, no el seu ús. Un oli com l’extra
verge, sigui de la varietat d’oliva que
sigui, no passa cap tipus de procés ni
tractament químic, i representa unes
aportacions nutricionals i uns beneficis per a la salut que passen per sobre
de qualsevol tipus d’oli dels que denominen “bo per”.
-¿Quin oli és el que podem
denominar “extra verge”?
L’extra verge és el suc natural de
l’oliva. El que, després de passar pel
filtre de cel·lulosa vegetal, no passa
per cap altre procés ni tractament.
No té per què passar el premsat de
cel·lulosa, però llavors serà un oli sense filtrar, igualment bo, que presenta un color una mica més tèrbol i que
deixarà pòsit en el recipient on estigui
contingut perquè les seves ‘impureses’ es filtren, per si mateixes, amb el
pas del temps. En els dos casos, aquest
és l’oli que hauríem de consumir tots.
-¿Quina és la principal diferència
d’aquest oli respecte als olis de les
principals marques que podem

L’oli de la Cooperativa CEOLPE
del Penedès, amb la marca “El
Trull”, des de finals del 2016, pot
presumir de 4 premis: El primer
premi del Centre del Desenvolupament de l’Oli de la Diputació de Tarragona i l’Ajuntament
de Reus; el primer premi Espanya - Portugal del Grupo Pieralisi; accèssit de la XVIII Fira Internacional de l’Oli d’Oliva Expoliva
2017 i la Menció de Qualitat “Tres
Gotes d’Or” en el certamen internacional “L’Or del Mediterrani” d’Itàlia.

talunya i, d’alguna manera, s’està
notant.
veure als supermercats?
Com hem dit, l’extra verge és el suc.
A partir d’aquí, al mercat, solem sentir ‘oli verge’. En aquesta denominació, fora que s’especifiqui el contrari,
no sabem si hi ha diferents varietats
barrejades que poden anar a acideses
altes, d’entorn al 0.8 cap amunt. També es poden trobar olis refinats, de segones i terceres extraccions, que han
de passar processos químics per ser
consumibles. I després el simple ‘oli
d’oliva’ que potser ja hagi passat cinc
extraccions i, a la força, ha de passar per diversos tractaments que inf lueixen, i molt, en la qualitat. Per
últim, el preu.
-El verge extra és més car.
Sí, en alguns casos i si el comparem
amb els olis de quartes i cinquenes extraccions pot arribar al doble, però la

qualitat del gust i el nivell nutricional no té res a veure. També és cert
que amb els olis verge extra es necessita molta menys quantitat a l’hora de
cuinar, ja que al no passar cap procediment químic no es crema.
-¿Quines varietats són les que
treballa la Cooperativa CEOLPE?
A CEOLPE treballem les varietats
autòctones de la zona del Penedès.
L’Arbequina majoritàriament, i la que
denominem Menya, pròpia de la zona
de Vila-rodona. En les dues varietats
nosaltres envasem únicament oli verge extra.
-¿Quines propietats presenta
cadascuna?
L’oli d’Arbequina és un oli molt suau,
amb una mitjana d’acidesa entorn
al 0.2. Al gust és bastant subtil, no

pica. La Menya, en canvi, és una oliva més gruixuda i presenta un gust
una mica més contundent i intens,
amb una acidesa una mica més alta,
d’aproximadament un 0.5.

-¿Què aporta aquesta línia
d’extracció?
En les normals, el procés de batut,
una vegada trencat l’os de l’oliva,
dura aproximadament una hora durant la qual es remou la pasta resultant. Amb aquesta maquinària es fa
en 20 minuts.

-Acabem l’any 2017 i des de finals
de 2016 reuneixen quatre premis.
¿Es consolida la qualitat de l’oli de
-¿Més rapidesa?
CEOLPE?
Sí, però això no és l’important.
Quatre premis, dos d’ells internacio- L’important no és el temps, sinó que
nals, són una bona recompensa a la amb menys temps de remogut de la
qualitat del nostre oli. Amb esforç pasta les qualitats nutritives de l’oli
anem aconseguint que el nostre oli es conserven més i millor. Per un altingui la posició que el seu gust i les tre costat, aquesta màquina és comseves qualitats li propletament hermètica, cosa que
porcionen. Hem
fa que l’oli no perdi les arocanv iat mames naturals i que, du“Quatre
quinària, terant el procés, es pugui
premis,
nim una línia
treballar a menys
d’extracció
temperatura.
dos d’ells
única a Cainternacionals,
-¿Era el model
són una bona
cooperativista
recompensa
l’única manera de
seguir endavant
a la qualitat
amb
la producció?
del nostre
Sí, si volíem seguir
oli”
produint a un alt nivell
de qualitat, ja que la inversió és molt alta. D’aquesta manera, ja hem agrupat 23 pobles en la
producció que aquest any bat un rècord. Normalment hem estat entre
4 milions i 4 milions i mig en quilo
d’oliva. Un any puntual vam arribar a
5 milions. Aquest any estem, amb una
collita afectada per la sequera, al voltant dels 5 milions 100 mil quilos.
www.ceolpe.com
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Descobreix el nostre nou espai dedicat a objectes&complements

HOME

STYLE INTERIORS

Experts en
mobiliari,
complements &
il·luminació
Casa Thomas, Lluís Domènech i Montaner
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