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Oleoturisme pels pobles de 
la comarca tot aprofitant 
la Mostra GastronOmica 
Tot aprofitant !'estada en algun 
deis cinc municipis que compten 
amb restaurants que participen 
a la Mostra Gastronomica de les 
Garrigues (les Borges Blanques, 
Arbeca, Cervia de les Garrigues, 
I'Aibi i Tarrés), podem descobrir 
els atractius de cadascun deis te
rritoris. 

El Patronat de Turisme de la 
Diputació de Lleida ha posat en 
marxa un pla per promocionar 
conjuntament les diferents pro
postes entorn de l'oleoturisme 
que ofereixen les comarques llei
datanes, elaborat amb els con
sells comarcals de les Garrigues, 
la Noguera, el Segria, l'Urgell i el 
Pallars Jussa. 

la campanya de comunicació 
pivota sobre una 'landing page' 
o web de destinació d'Ara llei
da (https://www.aralleida.cat/ 
oleo-turisme/) per generar imat
ge de destinació sota el lema 
'Oieoturisme de lleida. El gust de 
la terra', amb l'objectiu de donar 

suporta la comercialització de les 
experiemcies d'oleoturisme publi
cades 

la comarca de les Garrigues, 
amb més tradició en la producció 
d'oli i que gaudeix de la denomi
nació d'origen d'oli d'oliva més 
antiga de l'Estat, atorgada l'any 
1975 i reconeguda el 1996 per la 
Unió Europea, disposa del majar 
nombre de propostes. En total les 
Garrigues ofereix 25 experiencies 
vinculades amb el món de l'oli 
amb diferents tipologies d'activi
tats i de preus 

A les Borges Blanques podem 
descobrir l'Espai Macia, el cen
tre d'interpretació sobre la figura 
de Francesc Macia i que permet 
coneixer el patrimoni de les Ga
rrigues, el vincle de Francesc Ma
cia amb la comarca i les Borges, 
la seva gent i els seus productes 
de qualitat. També es pot visitar 
el Museu de Cal Pauet, el passeig 
del Terral, el Museu d'Arqueo
logia, la capelleta, l'església de 

I'Assumpció, !'ermita de Sant Cris
tofol o la pla~a porticada 1 d'oc
tubre. 

A Arbeca cal visitar la fortifi
cació deis Vilars, jaciment que 
mostra un deis més interessants 
sistemes de defensa de I'Edat 
de Ferro. També hi ha !'ermita 
de Santa Caterina i la coHecció 
Temps de Guerra, les restes del 
Castell, el Molí di'Oii de I'Argilés, 
la Font de la Juliana i la ca pella de 
Sant Miquel de les Borgetes. 

A I'Aibi tenim l'oportunitat de 
visitar el nucli antic, les restes del 
Castell i les pintures rupestres 
de la Val! de la Coma. la vila és 
situada al peu de les restes del 
castell d'origen medieval (s. XII). 
Fou engrandit i reformat a fina ls 
del segle XV. Convertit en palau 
renaixentista, ocupa un turó deis 
afores del poble. 

També hi ha l'ermita de Sant 
Cosme i Sant Damia o l'església 
de Santa Maria, a més del Pare de 
les Olors les Basselles, un paradís 

• 

Restaurant Ca la Margarlda 
(t:Aibi) Tel. 973175 719 / 663 562182 

Restaurant Masla Les Garrlgues 
(Les Borges Blanques) Tel. 973 141 033 

Restaurant la Placeta 
(Arbeca) Tel. 695 813 297 

Restaurant Cal Ferran 
(Bellaguarda) Tel. 973 124 128 

Restaurant Hostal Benet 
(Les Borges Blanques) Tel. 973142 318 

Consell Comarcal de 

les Garrigues 

Restaurant Els Fogons de la Carme 
(Cervia de les Garrlgues) Tel. 686 410 468 

Restaurant Mon's La Llena 
(La Pobla de Cérvoles) Tel. 660 144 623 

Restaurant Bar Sol 
(Vinaixa) Tel. 973 652 529 

T..,.,~~ 
les Garrigues 
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de l'etnobotanica. 
A Cervia de les Garrigues hi 

ha la Ruta deis 7 sentits i Museu 
Marta Pruna, l'edifici de I'Ajunta
ment, una construcció majestuo
sa totalment de pedra; l'església 
de Santa Maria de les Besses o 
l'església parroquial de Sant Mi
que! Arcangel. 

Finalment, a Tarrés es pot 
gaudir de la Ferrería, un espa i 
muse'ltzat que recull les eines de 
l'antiga ferrería de Tarrés i que es
ta preparat per ser visible des de 
!'exterior a través d'una vidriera. 
També hi ha l'ermita de la Santa 
Creu o l'església de I'Assumpció 
de Maria. 
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