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PRIMERA PREMSADA D’OLI DE LA RESERVA NATURAL DE SEBES I
MEANDRE DE FLIX
L’oli de la Reserva Natural de Sebes i Meandre de Flix neix fruit d’una iniciativa que el Grup de
Natura Freixe va impulsar l’any 2008 en col·laboració amb La Fundación Biodiversidad i l’Obra
Social de Caixa Catalunya. L’abandonament de moltes finques, la venda d’olivers centenaris, el
canvi de varietats i de cultius i dels mètodes d’explotació ha significat un notable empobriment
del territori, amb la degradació del seu paisatge característic i la pèrdua d’hàbitats per a molta
fauna, tant als camps de cultiu com a les zones de transició amb els aiguamolls.
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 intentar 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. En definitiva, es pretén potenciar l’agricultura ecològica
i unes bones pràctiques agràries al territori amb la creació de la marca de qualitat de l’Oli de la
Reserva Natural de Sebes i Meandre de Flix. Amb aquesta marca d’oli ecològic de la Reserva
esperem donar una distinció i un valor afegit a l’oli obtingut sota aquesta denominació, i alhora
incentivar els pagesos perquè s’uneixin a la iniciativa proporcionant-los una nova alternativa per
als seus cultius d’olivers.
El dissabte, dia 4 de desembre, va tenir lloc a la Reserva Natural de Sebes una jornada de
voluntaris. La tasca desenvolupada consistí en collir olives per tal de dur-les després al molí
d’OliFlix i obtenir així, el propi oli de la Reserva. Al quilos d’olives de Sebes s’hi sumaren els de la
zona del meandre, a la finca del Vilar Riu de Baix, associada al projecte.
El dimecres següent, dia 8 de desembre, es dugueren totes les olives al molí i es féu una petita
celebració en motiu d’aquesta primera premsada. Davant del propi molí d’OliFlix, una
cinquantena de persones es sumaren a l’acte, tenint el privilegi de veure de primera mà
l’elaboració de l’oli i degustant-lo després amb petites llesques de pa i embotit (gentilesa,
aquest últim, de la cansaladeria Pili).
Gràcies a tots per assistir-hi!
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MATERIAL DE PROMOCIÓ DE SEBES COM A DESTINACIÓ
ORNITOLÒGICA
El Grup de Natura Freixe acaba de publicar un material divulgatiu adreçat a aficionats i
professionals del turisme ornitològic per divulgar les possibilitats de la Reserva Natural de Sebes
i Meandre de Flix. El fet de disposar de les infraestructures adequades (tres observatoris i un
centre d'atenció obert tot l'any), així com la presència a la zona d'espècies d'aus poc comuns a
Catalunya i fàcils d'observar a curta distància, fan que aquest espai natural sigui lloc de trobada
de fotògrafs tant de la zona com d'altres països.
Des de fa uns anys, des de la Reserva s'està promovent aquest tipus de turisme de natura
especialitzat que arreu del món mou milers d'usuaris i que ha de tenir la seva consolidació amb
la formació de guies especialitzats de la zona. La situació geogràfica estratègica de Flix respecte
a zones d'interès ornitològic com els secans de Lleida i el delta de l'Ebre és un altre dels factors
que s'ha de potenciar per atreure aquest turisme de qualitat.
Aquest llibret (que podeu adquirir per 2 euros) mostra les imatges que diversos fotògrafs, tant
aficionats com professionals, han fet a Sebes, juntament amb l'explicació de cadascun dels
fotògrafs que, alhora, recomanen als destinataris una visita a la nostra zona per obtenir bones
imatges.
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JORNADA DE
VOLUNTARIS
Un total d’onze voluntaris
assistiren el dissabte 4 de
desembre a la Reserva per
tal de collir olives.
Aquest va ser el primer pas,
dur i laboriós, per obtenir
després el propi oli de la
Reserva. A mig matí, una
clotxa els donà la força
necessària per continuar la
tasca.

LA RESERVA NATURAL DE SEBES ET DESITJA

Fotografia: Batiste Estopà Fontanet

BON NADAL I FELIÇ ANY 2011!!!

Entre les brolles
de vora el camí,
ran del bosc mediterrani,
canta i xerroteja
el nostre amic, el tallarol,
alçant el vol, entre les mates.
Reserva Natural de Sebes

Més informació a:
<<http://www.reservanaturalsebes.org>>
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