
Programa d’actes 
 
Dissabte de Rams 
 

- 10:30 Taller sobre els usos de l’oli i elaboració de sabons de forma artesanal. 
Tradicionalment, les oliveres han estat associades a la pau i han representat 
l'abundància pel fet de proveir d'aliment als homes, font de llum i remei a les ferides, a 
més d'olis d'unció i productes cosmètics. 

- 16:30 Visita guiada al Jaciment Arqueològic “Turó del Calvari” i a l’antic Molí d’Oli. 
Les àmfores que emmagatzemen l’Oli de la Passió són còpies de les troballes 
arqueològiques del jaciment de Vilalba datat al 600aC. 

- 19:00 Tast d’olis comentat i obertura de les Àmfores de l’Oli de la Passió*. Els 
ponents que composen la taula de tast són un membre del Panell de Tast Oficial d’Olis 
Verges de Catalunya i la Sra. Cande Andre, secretària de la DOP Terra Alta. 

 
Dijous Sant 
 

- 21:30 Representació de la Passió de Vilalba  dels Arcs 
- 00:30 Concert Apassionats pel Vi a la Confraria de Nostra Sra. de Gràcia. Concert 

maridat amb vins locals estarà maridat i bunyols de vent. Entrada gratuïta. Preu del 
tiquet (copa + 5 degustacions): 10€ 

 
Dissabte Sant 
 

- 10:00 Obertura del Mercat d’Artesania i Productes Típics. El carrer major es 
convertirà en un bullici de gent que evoca la Jerusalem del segle I. El forn obrirà les 
seves portes per donar a degustar el pa àzim típic de la Pasqua Jueva i podran visitar-
se la Confraria de Nostra Senyora de Gràcia, l’església parroquial de Sant Llorenç, la 
Casa Coll i el museu rural Casa Silveri, entre altres. A més podreu fer la Ruta del Vi, 
degustant tots els vins dels cellers locals i el Vi de la Passió. Preu del tiquet (copa + 5 
degustacions): 10€ 

- 10:30 Inici del 3r Concurs de Pintura Ràpida “Viu la Passió”* 
- 10:30 Inici de la 2a Instameet #lapassiodevilalba** 
- 11:00 Tast de Vins comentat i obertura de les Àmfores del Vi de la Passió*. Els 

ponents que composen la taula de tast són el Sr. Jordi Alcover i la Sra. Sílvia Naranjo, 
director i RRPP de la Guia de Vins de Catalunya respectivament, el Sr. Antoni Cutrona, 
Director de l’Escola Agrària de Gandesa i el Sr. Jordi Rius, secretari de la DO Terra Alta. 

- 11:30 Animació amb la Batucada Catuxap. Balla al ritme de percussió amb aquesta 
alegre banda local.   

- 17:00 Representació de la Passió de Vilalba dels Arcs 
- 20:00 Lliurament dels premis del 3r Concurs de Pintura Ràpida “Viu la Passió” i cloenda. 

 
 
*Inscripció prèvia www.lapassiodevilalba.com  
** Inscripció prèvia a www.igersebre.com  
 

http://www.lapassiodevilalba.com/
http://www.igersebre.com/

