
	

 

NOTA DE PREMSA 

La DOP Les Garrigues presenta la nova campanya de 
comunicació i promoció ‘L’important de la vida’ 

 
Es presenta en primícia l’espot televisiu que s’emetrà per TV3 
en horari de tarda 

L’objectiu principal és impulsar la DOP Les Garrigues en 
territori autonòmic i potenciar la cultura de l’oli d’oliva verge 
extra amb Denominació d’Origen en el consum quotidià  

 

Lleida, 1 de febrer de 2017. Avui s’ha presentat l’espot televisiu que 
donarà tret de sortida a tot un marc d’accions de comunicació i promoció que 
es duran a terme al llarg de l’any.  
 
L’espot ha estat enregistrat a la ciutat i els protagonistes són veïns de Lleida. 
S’emetrà per TV3 a partir del proper dijous dia 2 de febrer en horari de tarda 
durant l’emissió del programa ‘Divendres’. 
 
A partir d’avui ja es pot visualitzar a: 
· Web: www.olidoplesgarrigues.com 
· Facebook: www.facebook.com/doplesgarrigues 
· Youtube: www.youtube.com/channel/UCEJ2EK3ri4aaKyl2FIO7axg 
· Instagram: www.instagram.com/doplesgarrigues 
 
El Pla de Comunicació, previst fins al 2020, està adreçat a donar un enfoc a la 
marca molt més actual i proper. Apostant en l’àmbit digital, a través de les 
xarxes i la presència a internet, tot i que també es contempla organitzar i 
participar en diferents esdeveniments, dirigits a diferents públics, que fomentin 
la cultura i coneixença de l’oli.  
 
Amb aquesta campanya es pretén, alhora, fomentar l’activitat i visibilitat de les 
cooperatives-operadores inscrites.  
 
En l’acte, el Sr. Enric Dalmau, president del Consell Regulador de la DOP Les 
Garrigues, ha explicat que l’objectiu principal de la campanya és fomentar el 
consum de l’oli d’oliva verge extra amb DOP Les Garrigues en l’ús quotidià, a 
casa o als restaurants, així com potenciar la venda d’oli dels propis inscrits. 



	

 
El president de la Diputació de Lleida, Joan Reñé ha presidit l’acte de 
presentació i ha fet una crida a tota la societat a consumir productes de 
proximitat i de gran qualitat com l’oli d’oliva en favor d’un territori ric i equilibrat. 
“Per nosaltres és molt important que els productors d’oli rebin un retorn al seu 
esforç i això ho podem fer tots els ciutadans consumint aquest producte de 
gran qualitat”, ha indicat Reñé. 
  
El president ha explicat que a Catalunya es consumeixen a l’entorn de 90 
milions de quilos d’oli, dels quals 35 es produeixen a Catalunya i concretament 
entre 7 i 8 es produeixen a l’entorn de la DOP Les Garrigues: En canvi, el 
consum d’oli català és només de 12 milions de quilos. 
   
El president del Consell Regulador de la DOP Les Garrigues, Enric Dalmau, ha 
explicat que el pròxim repte és assolir una estabilitat en la producció mitjançant 
el reg de suport per poder augmentar els mercats. 
 
La Diputació aposta per la certificació de qualitat dels productes de la nostra 
terra, pel consum de proximitat i consegüentment pel reconeixement del territori 
arreu. Per aquest motiu s’ha escollit la seu de la Diputació de Lleida per fer la 
presentació de la nova campanya, que també compta amb la col·laboració del 
Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de 
Catalunya i el Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural.  
 
En la presentació també ha intervingut la Sra. Mª Paz Romero, doctora titular 
del Departament de Tecnologia dels Aliments de la Universitat de Lleida qui ha 
exposat les qualitats nutricionals i dietètiques de l’oli d’oliva arbequina verge 
extra, un dels “superaliments” de la dieta mediterrània que ajuda a mantenir un 
bon estat de salut.  
 
A l’acte han assistit els principals membres del Consell Regulador de la DOP 
Les Garrigues, cooperatives-operadores associades, agents del sector 
agroalimentari, així com diferents representants d’institucions públiques.  
 
 
DOP Les Garrigues 
 
La DOP Les Garrigues neix fa més de 40 anys com a segell de certificació de 
qualitat i origen del seu oli d’oliva verge extra arbequina, arran de la iniciativa i 
pròpia necessitat de productors, avançats al seu temps, que formaven part d’un 
territori que va trencar esquemes per oferir un producte cada dia més 
competitiu i que porta més d’un terç de segle entre els millors olis d’oliva del 



	

món. Avui en dia ja són 21 les cooperatives-operadores associades, que 
representen la producció de 24 municipis, preveient el seu creixement en breu.  
 
 
Lleida, 1 de febrer de 2017 
 
 
 
Per a més informació i assistència 
Dept. de Comunicació DOP Les Garrigues: Alexandra Balaguer. Tel. 629 487 369 
Complex La Caparrella, 97, 1a planta. 25192 Lleida. Tel. 973 280 470 
comunicacio@olidoplesgarrigues.com · olidoplesgarrigues@olidoplesgarrigues.com 
www.olidoplesgarrigues.com 
 
	


