
PETITES IDEES 8_Oliflix,oli d'oliva de cultiu ecològic

Producte de la setmana:

Tenim  un  procés  especial  de  comanda  fins  el  dia  1  de  febrer  de  2013  (el  
veureu  a  la  part  esquerra  de  l'aplicatiu  a  la  pàgina  d'inici).  El  preu  és  de  
24,30€/garrafa de 5 litres.

Breu descripció

OLIFLIX és un petit molí d’oli d’oliva que ha estat recuperat, després  
de  molt  temps  d’inactivitat.  Amb  el  molí  s'han  recuperat  els  
sistemes  d’elaboració  tradicionals  de  l’oli  d’oliva,  essent  el  fruit  
d’aquest treball  un  Oli  d’Oliva  Verge Extra elaborat al  més pur estil  
artesanal.

L'oli  del  que  fem  comanda  és  un  producte  provinent  de  cultiu  
ecològic  i  de  primera  pressió  en  fred.  Tant  com  l'Oli  d'Oliva  Verge  
Extra  de  primera  pressió,  com  les  Olives  Naturals  de  Taula,  
provenen  de  les  oliveres  als  quals  no  se'ls  aboca  cap  tipus  
d'abonament  o  plaguicida  químics  de síntesi.  Tot  això és  avalat  per  
les  normes  i  control  del  Consell  Català  de  la  Producció  Ecològica  
(C.C.P.A.E.).

Característiques del productor  

El  naixement  d’aquest  oli  és  fruit  d’una  iniciativa  que  el  Grup  de  
Natura  Freixe  va  impulsar  l’any  2008  en  col·laboració  amb  La  
Fundación  Biodiversidad,  l’Obra  Social  de  CatalunyaCaixa  i  el  molí  
d’oli  Oliflix.  L’abandonament  de  moltes  finques,  la  venda  d’olivers  
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centenaris,  el  canvi  de  varietats  i  de  cultius  i  dels  mètodes  
d’explotació  han significat  un notable i  progressiu  empobriment  del  
territori,  amb  la  degradació  del  seu  paisatge  característic  i  la  
pèrdua d’hàbitats i  biodiversitat,  tant als camps de cultiu com a les  
zones de transició amb els aiguamolls protegits de la Reserva.

Per  intentar  revertir  aquesta dinàmica es va engegar el  projecte  de  
l’Oli  de  la  Reserva  Natural  de  Sebes  i  Meandre  de  Flix,  i  així  
impulsar  els  usos  agrícoles  i  ramaders  tradicionals  a  partir  d’una  
finca  model,  la  finca  del  Mas  de  Pitoia  (propietat  de  
CatalunyaCaixa),  creant  una  xarxa  de  bones  “pràctiques  
ambientals”  en  l’entorn  de  la  zona  protegida  mitjançant  acords  de  
custòdia  del  territori  amb  els  pagesos  de  la  zona.  La  custòdia  del  
territori  és  un  concepte  que  al  nostre  país  encara  és  una  mica  
desconegut,  i  que  es  podria  definir  com  un  conjunt  d’instruments  
que  utilitzen  organitzacions  socials  i  ciutadanes  per  conservar  la  
natura,  el  paisatge  i  el  patrimoni  cultural  de  llocs  concrets,  i  que  
requereix la col·laboració dels propietaris d’aquests indrets.

En definitiva, amb la creació de la marca de qualitat d’aquest oli  es  
pretén  potenciar  l’agricultura  ecològica  i  unes  bones  pràctiques  
agràries  al  territori,  incentivant  els  pagesos  de  la  zona  perquè  
s’uneixin  a  la  iniciativa,  proporcionant-los  noves  perspectives  per  
als seus cultius d’olivers. 

Per saber-ne més:

http://www.oliflix.com/

http://www.reservanaturalsebes.org/index.php

http://www.youtube.com/watch?
feature=player_embedded&v=YZls0vndU5A
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