
 

 

 
 

ASSISTÈNCIA TÈCNICA PER A LA IMPLEMENTACIÓ EL 

PROJECTE “AL TEU GUST, ALIMENTS DEL PALLARS” 2015 
 

Programes de foment del desenvolupament local 

 

 

Tipus d’acció: Estudis i informes de planificació, sectorials, de viabilitat, o  

altres de naturalesa anàloga 

 

 

 

Amb l’objectiu de millorar la competitivitat del sector agroalimentari de la comarca s’han 

desenvolupat un seguit d’accions per incidir en el seu posicionament en el mercat 
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Les activitats realitzades 
 
Dins l’assistència tècnica, les accions que s’han portat a terme s’han classificat en 3 àmbits: 

transferència de coneixement, que inclou jornades, seminaris i viatges tècnics o de 

coneixement; suport a la comercialització, que inclou la participació de la marca i dels 

productors que aglutina en certàmens professionals i adreçats al públic en general; i accions 

de promoció i comunicació, que complementen les accions anteriors. 

 

TRANSFERÈNCIA DE CONEIXEMENT 

 

- Visita tècnica a la Rioja alabesa i Tolosaldea 

 

Els dies 2, 3 i 4 de juny es realitzà el viatge tècnic a la Rioja alavesa i Tolosaldea.  

 
Com a objectiu específic, l’acció pretenia conèixer estratègies de comercialització de 
productes agroalimentaris locals desenvolupades al País Basc amb una base innovadora i que 
hagin donat bons resultats. Al viatge es va voler donar un èmfasi especial a aquelles 
experiències de comercialització que consideren el consumidor una part activa de l’experiència 
de compra, ja sigui obrint l’explotació als visitants o través d’altres estratègies per consolidar la 
relació productor-consumidor. 

La visita tècnica, en la que van participar 30 persones, va permetre conèixer de primera i mà i 

parlar amb els protagonistes de diferents projectes d’aquestes zones del País Basc que 

estableixen una relació més estreta amb el consumidor final de cara a fidelitzar clients. 

Les empreses visitades ofereixen als clients experiències i tastos que permeten conèixer  el 

funcionament dels seus negocis i inclús participar en algunes de les elaboracions. 

Durant el viatge vam visitar experiències del sector del vi, de l’oli, elaboradors d’embotits i de 

formatges i pastisseries entre altres. 

Persones participants: 30 

Empreses participants: 16 

Data i lloc: 2, 3 i 4 de juny. Rioja alabesa i Tolosaldea 

Empreses / experiències visitades:  

 

PROGRAMA  

DIA 2 DE JUNY 

06:30h Sortida de Tremp ( estació d’autobusos) 

11:45h Visita al Centro temático  del Vino Villa Lucía.  
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Projecció curtmetratge “En Tierra de Sueños”. (Coneix els secrets de la de Rioja Alavesa de la ma 

de Vinfo, que cobra vida mitjançant tècniques de captura de moviment i efectes reals generats 

amb  tecnologia 4D). Experiència 4D “ 

www.villa-lucia.com 

13:15h Visita Pórtico Santamaría de los Reyes y Reloj Carrillon en la Plaza Mayor  

www.laguardia-alava.com 

14:15h Dinar Restaurant El bodegon 

En aquest bonic restaurant de la vila medieval de Laguardia tenim espais molt acollidors i decorats 

amb molt gust. A les seves taules es poden degustar plats de cuina  tradicional de la comarca i 

acompanyar-los amb els vins de l’àmplia carta de vins que tenen. 

16:00h Visita i Cata Bodegas Garcia Olano  

Ubicada a la localitat de Páganos és una bodega familiar amb  una tradició al món del vi que es 

remunta vàries generacions. Compta amb modernes instal·lacions on conjuguen tecnologia i 

experiència i s’aconsegueixen vins de la màxima qualitat reconeguts en certàmens nacionals i 

internacionals des de fa més de 50 anys.  

www.bodegasgarciadeolano.com 

18:00h Visita panoràmica Rioja Alavesa (Páganos-Villabuena de Álava-Elciego) 

19.00h Visita bodega subterrània Casa Primicia 

És l’edifici més antic de Laguardia. En aquest emblemàtic  lloc l’església cobrava els “ diezmos” i 

les “ primicias”. La bodega ha estat guardonada amb el BEST OF de turisme del vi, concurs 

internacional que premia l’ excel·lència. Ofereix a més als amants del birding l’ Experiencia “Días 

de Vino y Pájaros”. 

www.bodegascasaprimicia.com 

21.00h Visita tècnica i sopar Hospedería de Los Parajes 

L’ hotel la Hospedería de los Parajes ha creat dos restaurants units por un concepte comú: la 

qualitat. A “Las Duelas” disfrutarem  d’ una cuina tradicional contemplant sota es nostres peus un 

“ calado” del siglo XV. Tastarem una cuina moderna però amb arrels i explorarem nous plats 

perfectament maridats amb una carta de vins extraordinària. 

www.hospederiadelosparajes.com 

23:00h allotjament Hotel Villa de Laguardia 

www.hotelvilladelaguardia.com 

DIA 3 de JUNY 

http://www.villa-lucia.com/
http://www.laguardia-alava.com/
http://www.bodegasgarciadeolano.com/
http://www.bodegascasaprimicia.com/
http://www.hospederiadelosparajes.com/
http://www.hotelvilladelaguardia.com/
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09:00h Visita i cata complexe Eguren Ugarte. Esmorzar “ trujalero” (a base d’oli d’oliva de la 

comarca 

10:30h Cata d’oli de la mà d’Enoaventura  

www.enoaventura.com 

12:00h Sortida cap a  Tolosa 

14:00h- Dinar en una sidreria productora.  Eguzkitza http://www.sidreriaeguzkitza.com/ 

16:00h Visita i degustació. Productor de Euskal Txerri, Urdapilleta. http://www.urdapilleta.eu/ 

18:00h Visita al Museo Gorrotxategi, degustació de xocolata i “taller de tejas “ 

20:00h Sopar al restaurant  Botarri http://www.botarri.com 

22:00h Hotel Oria* http://hoteloria.com/ 

DIA 4 de JUNY 

10:00 Visita al Casc Històric i història del  Mercat de Tolosa  

11:00h Sembra de l’ Alubia de Tolosa / Visita a Lur-lan Bistrot** 

Cada any es fa “ la siembra de alubia de Tolosa” al centre de la ciutat. Hi participen cuiners de la 

comarca, escoles.... Aquest any es realitzarà el 4 de juny i ens conviden a que cadascú sembri la 

seva pròpia “alubia”. L’alubia de Tolosa és un símbol de la comarca.   

13:00h Dinar a Iriarte Jatetxea (menú amb  “cochinillo Lesmes") 

http://iriartejatetxea.com/restaurante 

15:00h Visita a la formatgeria Larte a Berastegi 

17:00h Tornada 

  

http://www.enoaventura.com/
http://www.sidreriaeguzkitza.com/
http://www.urdapilleta.eu/
http://www.botarri.com/
http://hoteloria.com/
http://iriartejatetxea.com/restaurante
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A continuació es detallen els resultats a l’enquesta de valoració a la visita. 

Les puntuacions eren d’1 a 5, essent 1 la mínima més desfavorable i 5 la puntuació més 

favorable. 

  ENQUESTA DE VALORACIÓ DE LA VISITA TÈCNICA AL PAÍS BASC 
RIOJA ALABESA I TOLOSALDEA - EXPERIÈNCIES DE 
COMERCIALITZACIÓ DEL 2 AL 4 DE JUNY DE 2015 

 

1 Organització logística del viatge  

 1.1 Durada del viatge  4,4 

 1.2 Desplaçaments (autocar) 4,6 

 1.3 Horaris de les visites (extensió de les visites, agenda de visites) 4,1 

 1.4 La informació que s’ha donat sobre el viatge ha estat adequada? 4,2 

2 Continguts del viatge  

 2.1 De forma genèrica, les experiències visitades han estat 
apropiades? 

4,0 

 2.2 De forma genèrica, podràs aplicar les experiències a la teva 
feina? 

3,5 

 2.3  El material lliurat per la realització del viatge ha estat l’apropiat 4,0 

3 Museo del vino de Villa Lucia- Acollida Ruta del Vino de la Rioja 
Alavesa  

 

 3.1 Les explicacions han estat comprensibles? 4,2 

 3.2 Els continguts poden aplicar-se a la teva feina? 3,3 
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 3.3 S’ha generat un debat profitós? 3,6 

 3.4 Aquesta experiència ha millorat els teus coneixements?  3,9 

 3.5 Aquesta experiència és transferible al nostre territori? 4,1 

4 Celler Garcia Olano  

 4.1 Les explicacions han estat comprensibles? 4,0 

 4.2 Els continguts poden aplicar-se a la teva feina? 3,4 

 4.3 S’ha generat un debat profitós? 3,4 

 4.4 Aquesta experiència ha millorat els teus coneixements?  3,5 

 4.5 Valoració de la visita des del punt de vista de l’experiència 3,8 

5 Celler subterrani Casa Primicia  

 5.1 Les explicacions han estat comprensibles? 4,7 

 5.2 Els continguts poden aplicar-se a la teva feina? 3,5 

 5.3 S’ha generat un debat profitós? 3,6 

 5.4 Aquesta experiència ha millorat els teus coneixements?  3,9 

 5.5 Valoració de la visita des del punt de vista de l’experiència 4,3 

6 Complex Eguren Ugarte  

 6.1 Les explicacions han estat comprensibles? 4,5 

 6.2 Els continguts poden aplicar-se a la teva feina? 3,2 

 6.3 S’ha generat un debat profitós? 3,5 

 6.4 Aquesta experiència ha millorat els teus coneixements?  3,6 

 6.5 Valoració de la visita des del punt de vista de l’experiència 4,5 

7 Tast d’olis amb Enoaventura  

 7.1 Les explicacions han estat comprensibles? 4,1 

 7.2 Els continguts poden aplicar-se a la teva feina? 3,2 

 7.3 S’ha generat un debat profitós? 3,5 

 7.4 Aquesta experiència ha millorat els teus coneixements?  3,5 

 7.5 Valoració des del punt de vista de l’experiència 3,8 

8 Visita i tast a Urpadilleta  

 8.1 Les explicacions han estat comprensibles? 4,2 

 8.2 Els continguts poden aplicar-se a la teva feina? 3,1 

 8.3 S’ha generat un debat profitós? 3,5 

 8.4 Aquesta experiència ha millorat els teus coneixements?  3,2 

 8.5 Valoració des del punt de vista de l’experiència 3,8 

9 Visita i activitat al Museu Gorrotxategi  

 9.1 Les explicacions han estat comprensibles? 4,4 

 9.2 Els continguts poden aplicar-se a la teva feina? 3,7 

 9.3 S’ha generat un debat profitós? 3,8 



Al teu gust, aliments del Pallars -  “Treball a les 7 comarques” 2014 

 

7 
Campanya de promoció “Al teu gust, aliments del Pallars” 2015 

 

 9.4 Aquesta experiència ha millorat els teus coneixements?  3,9 

 9.5 Valoració des del punt de vista de l’experiència 4,1 

10 Visita al casc històric i mercat de Tolosa  

 10.1 Les explicacions han estat comprensibles? 4,4 

 10.2 Els continguts poden aplicar-se a la teva feina? 2,9 

 10.3 S’ha generat un debat profitós? 2,7 

 10.4 Aquesta experiència ha millorat els teus coneixements?  3,4 

 10.5 Valoració des del punt de vista de l’experiència 3,5 

11 Visita a la formatgeria Larte  

 11.1 Les explicacions han estat comprensibles? 3,9 

 11.2 Els continguts poden aplicar-se a la teva feina? 2,8 

 11.3 S’ha generat un debat profitós? 3,2 

 11.4 Aquesta experiència ha millorat els teus coneixements?  3,3 

 11.5 Valoració des del punt de vista de l’experiència 3,2 

12 Restaurant El bodegon  

 12.1 En relació al menjar 3,5 

 12.2 En relació a l’oferta gastronòmica 3,7 

 12.3 En relació al tracte 4,0 

 12.4 Integració del producte local a l’oferta   3,9 

13 Restaurant Hospederia de los Parajes  

 13.1 En relació al menjar 3,5 

 13.2 En relació a l’oferta gastronòmica 3,5 

 13.3 En relació al tracte 4,0 

 13.4 Integració del producte local a l’oferta   3,8 

14 Sidreria Eguzkitxa  

 14.1 En relació al menjar 3,9 

 14.2 En relació a l’oferta gastronòmica 3,5 

 14.3 En relació al tracte 3,8 

 14.4 Integració del producte local a l’oferta   4,3 

15 Restaurant Botarri  

 15.1 En relació al menjar 3,5 

 15.2 En relació a l’oferta gastronòmica 3,6 

 15.3 En relació al tracte 3,9 

 15.4 Integració del producte local a l’oferta   3,9 

16 Hotel Villa de la Guardia  

 16.1 Allotjament 4,6 

 16.2 Tracte 4,3 

 16.3 Integració amb el territori 4,2 

17 Hotel Oria  

 16.1 Allotjament 3,6 
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 16.2 Tracte 3,5 

 16.3 Integració amb el territori 3,6 

18 Valoració global del viatge  

 17.1 Valoració global del viatge:  4,4 

 17.2 El viatge ha estat útil per conèixer bones pràctiques o 
experiències de comercialització ? 

4,4 

 17.3 El viatge ha acomplert les teves expectatives? 4,3 

 

 

- Jornada tècnica  “LA PRODUCCIÓ DE QUALITAT D’OLIVA I OLI D’OLIVA” 

 

Aquesta jornada, que ha aplegat per primera vegada les empreses productores d’oli d’oliva i 

els molins de la comarca respon a la voluntat de treballar amb el que es considera un dels 

sectors agroalimentaris amb més potencial de desenvolupament. L’objectiu d’aquesta nova 

línia és donar els primers passos perquè els productors millorin la seva competitivitat, aplicant 

estratègies de qualitat i innovació, tant pel que fa a la producció com a l’elaboració i 

comercialització de l’oli. En aquest cas, les jornades ha incidit en els aspectes bàsics de 

producció, considerant que aquest és el primer pas de l’engranatge per assolir aquesta millora 

competitiva.  

 

Així, l’objectiu específic de la jornada ha estat  la difusió de les eines i pràctiques a tenir en 

comte a l’hora de produir un oli de qualitat, centrant-se en els requisits necessaris per tal de 

comercialitzar l’oli envasat i etiquetat i en el procés que cal seguir per arribar a aquests canals 

de comercialització. La jornada es va adreçar a productors i a responsables de molins.  

 

Per donar suport al sector i agilitzar la seva organització, l’Ajuntament de Tremp ha donat 

també suport a la creació de l’Associació de productors d’oli del Pallars, que han participat 

activament en l’organització de la jornada, juntament amb l’Institut de Recerca i Tecnologia 

Agroalimentàries (IRTA).  

 

Els continguts de la jornada es centraren en:  

- La normativa de l’etiquetatge 
- Paràmetres a tenir en compte a l’hora de parlar d’un oli de qualitat: analítiques 

necessàries i resultats 
- Discussió pràctica sobre qualitat d’olives i olis d’aquesta collita 
- Discussió pràctica sobre necessitats del sector de l’oli al territori 

 
Al finalitzar es va practicar un tast d’olis dels diferents molins del Pallars.  
 
La sessió fou a càrrec d’Agustí Romero, investigador del IRTA especialista en elaboració i 
qualitat d’olis i membre del panell de tast oficial d’olis verges de Catalunya.  
  

Persones  participants: 50 persones  

Data i lloc: 26 de novembre de 2015. Centre Cívic Tarraquet 
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Material de difusió de les jornades 

 

 

Recull fotogràfic  

  
 
S’adjunta com a annex el llistat de participants i la presentació de la jornada. 
 
ACCIONS DE SUPORT A LA COMERCIALITZACIÓ 

 

- SUPORT A LA COMERCIALITZACIÓ AMB LA PARTICIPACIÓ CONJUNTA EN FIRES 
LOCALS  

 
Com a estratègia de suport a la comercialització i comunicació de les empreses adherides al 
projecte, “Al teu gust. Aliments del Pallars” ha participat en diferents fires locals que tenen lloc 
a la comarca: (per ordre) Fira de la Pobleta de Bellveí, Fira de Llimiana, Fira Boletus d’Isona, 
Fira del Codony de Tremp, Fira de Talarn i també en altres a nivell de província a l’espai de la 
Diputació de Lleida Aliments del territori i tu. 
La presència a les Fires de la comarca es relaciona amb el passaport Pallars, terra de corder ( 
s’explica més endavant) 
En aquestes fires, a banda de l’espai Terra de corder es van organitzar diferents actes:  
 
 
 
 
 
 
 



Al teu gust, aliments del Pallars -  “Treball a les 7 comarques” 2014 

 

10 
Campanya de promoció “Al teu gust, aliments del Pallars” 2015 

 

Fira ramadera de la Pobleta de Bellveí  
 

La fira va tenir lloc els dies 3 i 4 d’octubre i el projecte hi va ser present participant a la jornada: 

El corder al corral, a la cuina i a la taula, ahir i avui. A la jornada també hi van ser presents: 

Tomàs Jordana, ramader; Jaume Jordana, Roia, ecològica dels Pirineus; Dolors Perucho, 

restauradora de l’Era del Marxant i Silvia Solana, nutricionista.  

 

Aquesta acció va permetre explicar i discutir amb els assistents el potencial del corder com a 

marca del Pallars. Així, l’objectiu de la proposta Pallars, terra de corder” és el de valoritzar la 

producció i consum de la carn de corder com un element molt important de la gastronomia 

pallaresa, però també de la seva economia, essent el Pallars Jussà la comarca amb major 

nombre de caps de bestiar d’ovella productiva (50.000 aproximadament). Aquesta estratègia 

es desenvolupa en el marc d’un conveni de col·laboració amb la Fundació Alícia i inclou 

diferents accions de formació, promoció, valorització i divulgació.  

 
 

Fira del Mostillo de Llimiana (11 d’octubre de 2015) 
 

La fira va tenir lloc l’11 d’octubre de 2015, i el projecte hi va ser present a través de l’espai 

informatiu “Al teu gust. Aliments del Pallars” i “Pallars, terra de corder” i a través de 

l’organització d’un taller per a treballar la llana d’ovella xisqueta, raça autòctona del Pallars 

que fou a càrrec de l’Associació Obrador Xisqueta. 
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Fira Boletus d’Isona (25 d’octubre) 

 

La Fira Boletus d’Isona va tenir lloc el 25 d’octubre de 2015 i s’hi participà, com en les anteriors 

fires, habilitant un espai informatiu del projecte i de la nova estratègia de promoció “Pallars, 

terra de corder” i a través de l’organització d’un taller de cuina destina al públic general amb 

carn de corder i bolets, els protagonistes d’aquest esdeveniment.  

 

 

  
 

 

Fira del Codony – Tremp ( 31 d’octubre de 2015) 

El dissabte 31 d’octubre, l’Ajuntament de Tremp i el Comerç Associat de Tremp (CAT) van 

organitzar una nova edició d’aquesta fira de tardor dedicada a l’última fruita de la temporada, 

el codony. 

Durant tota la jornada de dissabte, la plaça Capdevila i el seu entorn van aplegar al voltant de 

70 estands agroalimentaris i del comerç local i nombrosos actes amb el codony com a 

protagonista. 

Entre els expositors participants, cal destacar l’elevada presència de productors adherits a la 

marca “Al teu gust, aliments del Pallars”, entre els quals s’hi trobaren embotits, formatges, 

mels i confitures, vins i cerveses. 

Com a novetat de l’edició, els productors de la cerveseria artesana La Masovera van presentar 

una prova pilot d’una cervesa amb codony. Una edició limitada de la que se’n van produir 

només 40 litres. També s’hi va poder trobar la ratafia de codony de licors Portet de la Pobla de 

Segur, que van presentar la prova pilot de ratafia amb codony, nous verdes, alcohol de canya i 

sucre sense refinar. 

A més, el programa d’actes va i incloure activitats i propostes gastronòmiques dedicades a la 

valorització de la cuina local i la difusió de projectes empresarials gastronòmics del territori.  

D’aquesta manera, va organitzar-se: 
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- Taller gastronòmic per a nens i nenes “Toleranyam”, a càrrec del projecte “Toleràncies, 

menjant amb il·lusió”. El taller se centrà en els al·lèrgens i les intoleràncies 

alimentàries fent participar activament els més petits. 

- Xerrada i tast degustació en la que es presentarà el projecte Food Truck Toleràncies. 

Visita guiada a la Food Truck i explicació del projecte a càrrec de Laia Espasa, impulsora 

del mateix i que té com a objectiu el fer arribar els productes lliures d’al·lèrgens a 

zones rurals de Catalunya on es difícil que arribin a través d’una camioneta equipada 

amb cuina.  

- Taller de cuina de corder amb codony. A càrrec de Fundació Alicia i l’associació APAT 

Pallars i en que van participar més de 100 persones.  

Igual que en la resta de fires on s’ha participat, a la Fira del Codony s’hi va trobar també l’espai 

informatiu “Pallars, terra de corder”.  

  

  
 
Fira Sant Miquel de Lleida: Participació a l’espai Aliments del territori i tu, conjuntament amb 
el Consell comarcal del Pallars Jussà que aporta la informació turística. 
Organització de tallers i demostracions. 
 
 

- SUPORT A LA COMERCIALITZACIÓ AMB LA PARTICIPACIÓ EN FIRES i ESDEVENIMENTS 
D’ÀMBIT CATALÀ 

 
L’any 2015, com ho feu l’any anterior, el projecte “Al teu gust. Aliments del Pallars” ha portat 
als productors ha participar en diverses fires d’àmbit català: el Fòrum Gastronòmic de Girona; i 
el Saló del Turisme i els Esports de Muntanya de Lleida. 
També com l’any anterior, s’ha participat a la mostra de projectes i productes organitzada en 
el marc de la festa “Alicia’t” de la Fundació Alícia. A més, com a novetat d’enguany, s’ha inclòs 
en aquesta proposta de difusió dels productors del Pallars Jussà la presentació de productes a 
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la comarca del Bages, amb la col·laboració de la Confraria de Vins del Bages; la participació a B-
delicius, en el marc del B-Travel (Saló del Turisme de Catalunya); i la participació a la Mostra 
del formatges Artesans de Catalunya. 
 
L’objectiu principal d’aquesta acció és donar a conèixer la producció agroalimentària del 
Pallars Jussà i fomentar el seu consum fora de la comarca, tant en un àmbit professional com 
per al públic en general. La possibilitat dels productors de participar conjuntament sota el 
paraigües de la marca “Al teu gust. Aliments del Pallars” facilita la presència directa de les 
empreses i la visibilitat de la marca més enllà del Pirineu.   
 
 
Fòrum Gastronòmic de Girona (15-17 de novembre de 2015) 
 
El Fòrum Gastronòmic és un dels esdeveniments més rellevants per al sector de la restauració i 
la cuina en l’àmbit estatal. Aquest esdeveniment s’ha celebrat de forma ininterrompuda des 
del 1999 i té com a objectiu mostrar als professionals les principals tendències en gastronomia, 
cuina i mercat de l’alimentació. La presència dels productes i productors de “Al teu gust. 
Aliments del Pallars” per tant, és una porta oberta per a establir vincles comercials amb els 
millors professionals de la restauració i sectors vinculats.  
 
En l’edició d’aquest any hi ha participat 4 empreses adherides al projecte: Licors Portet, És 
Pallarès, i els cellers Terrer de Pallars i Sauvella. Aquests ha pogut establir contactes amb altres 
empreses alimentàries, distribuïdors i empreses del sector de la restauració.  
A més, també hi va participar l’empresa  SOKA, de nova creació, que es dedica a comercialitzar 
mobles i accessoris fets amb fusta d’oliveres mortes ( www.soka.cat ) 
 

  
 
 
 
Saló dels Esports i el Turisme de Muntanya a Lleida (12, 13 i 14 de febrer de 2015) 

Per tercer any consecutiu, la participació al Saló ha estat organitzada per IDAPA dins un estand 
conjunt amb altres marques i productors de les comarques de l’Alt Pirineu i Aran. A més de “Al 
teu gust”, hi ha participat “Artesans del Gust”, de l’Alta Ribagorça, una mostra de productes de 
l’Alt Urgell i Cerdanya i empreses productores individuals de les comarques del Pallars Sobirà i 
la Cerdanya.  
 
Per part de “Al teu gust. Aliments del Pallars” hi han participat les empreses: Carnisseria 

Fondevila, Carns Monsó, Carnisseria Castilló, Xolís del Pallars, És Pallarès, Formatges 

http://www.soka.cat/
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Puigcerver, Formatges Vilavella, Casa Roca, Cal Portalé, Postres de músic, Celler Vila-Corona, 

Licors Portet, Celler Garcia Muret, i Celler Terrer de Pallars. 

 
Festa Alicia’t. Fundació Alícia. Sant Fruitós de Bages (18 i 19 d’abril de 2015) 
 
La festa Alicia’t és una Jornada de portes obertes en la que la Fundació Alícia dóna a conèixer 
la seva tasca. Durant la jornada s’organitzen prop de 200 activitats, entre les que destaquen els 
tallers de cuina per a fomentar els bons hàbits alimentaris, i la mostra de productes i projectes 
que col·laboren amb la Fundació. L’objectiu és donar a conèixer de forma lúdica i pedagògica la 
tasca dels seus professionals en pro d’una alimentació més saludable. 
 
El projecte “Al teu gust. Aliments del Pallars”, com a col·laborador de la Fundació, va comptar 
amb un estand propi dins l’espai territori, dins el mercat de km0. 
 

 
 

Saló B-travel / B-delicius (17-19 d’abril de 2015) 

“Al teu gust. Aliments del Pallars” va participar en el renovat Saló Internacional de Turisme de 

Catalunya, el B-Travel, dins d’àrea de promoció enogastronòmica anomanda B-Delicious.  El B-

travel va tenir lloc a la Fira de Barcelona – Recinte de Montjuic del 17 al 19 d’abril.  

L’epai B-Delicius té per objectiu esser una bona plataforma per les entitats territorials per 

donar a conèixer el territori i la seva gastronomia.  
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Mostra de formatges artesans de Catalunya 

Els dies 3 i 4 d’abril Sort va acollir de nou  la Mostra de Formatges Artesans de Catalunya. Un 

esdeveniment de promoció i comercialització dels formatges i els seus derivats que va 

concentrar  més de 80 productes de 20 formatgeries artesanes. 

Diversos  productors del projecte van participar en aquest esdeveniment, oferint les seves 

elaboracions al punt de venda a la mostra o en actes concrets de maridatges, com el sopar de 

formatges artesans catalans i vins i cerveses del Pallars que va tenir lloc el divendres dia 3. 

Amb la col·laboració de l’Associació APAT de professionals turístics, el divendres al matí a la 

carpa d’activitats del parc del Riuet, es va fer una demostració de cuina amb corder i formatge. 

 

Maridatge de vins i productes pallaresos a Manresa (26 de febrer de 2015)  

L’Espai Gastronòmic Kursaal de Manresa va acollir una àmplia representació de productes 

pallaresos en un sopar tast que maridava els productes d’aquesta comarca amb els vins de la 

subzona Pallars. 

L’acte, organitzat des del projecte “Al teu gust, aliments del Pallars”, va consistir en un 

maridatge del vins de 8 cellers d’aquesta zona amb productes diversos com la girella, els 

formatges ecològics, la vedella o el corder. Els plats, així com la proposta gastronòmica, van ser 

preparats pel col·lectiu de professionals de l’àmbit turístic APAT, oferint així un maridatge 

complert de Pallars al públic assistent. 

Més de 90 persones van assistir a aquest sopar, promogut per la Confraria de vins del Bages, 

en el que, a més, van poder conèixer de primera mà els projectes i les propostes dels cellers 

d’aquesta zona de la DO Costers del Segre. 
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ACCIONS DE PROMOCIÓ I COMUNICACIÓ 
 
 

- 1era festa Pallars, terra de corder 

El divendres 1 de maig el parc del Pinell de Tremp va acollir la primera edició de la festa Pallars, 

terra de corder. 

L’acte central de la jornada va ser un dinar popular, a base de corder de la comarca, en el que 

van participar  550 persones. El corder va ser cuinat a l’estaca ja que la cultura convidada per 

aquesta primera edició era l’Argentina. 

L’objectiu de la festa era donar a conèixer la comarca com una terra productora de corder, 

alhora que estimular el consum d’aquesta carn. Aquesta proposta sorgeix després del treball 

iniciat amb la Fundació Alicia l’any 2014 i que va comptar amb la participació i la implicació de 

diferents productors i restauradors adherits al projecte “Al teu gust, aliments del Pallars”. 

El Pallars és la comarca de Catalunya on hi ha més caps d’ovella productiva i compta amb una 

raça autòctona: la xisqueta. La configuració del paisatge i la manera de viure de molts dels seus 

habitants són un motiu important per entendre la força del corder com a marca del Pallars. 

La festa, a més del dinar popular va tenir diferents activitats. Durant el matí van tenir lloc un 

taller infantil a càrrec de l’Associació Obrador Xisqueta, una demostració de cuina fàcil amb 

corder, a càrrec de Núria May de la Fundació Alícia i una altra demostració de cuina, aquesta 

vegada argentina, a càrrec de la chef Delia Inés Michel. A més, amb la participació 

dels Geganters de Tremp es va fer el bateig dels dos nous capgrossos d’ovella, el Furro i 

la Xica (noms escollits per alumnes de les escoles de Tremp). 

Al mateix temps, es va comptar amb la presència dels cellers Vila Corona, Terrer de Pallars, 

Sauvella i Mas Garcia Muret i dels productors de cervesa Ctretze i La Masovera que van oferir 

els seus productes als visitants i als que es van quedar a dinar. 

  



Al teu gust, aliments del Pallars -  “Treball a les 7 comarques” 2014 

 

17 
Campanya de promoció “Al teu gust, aliments del Pallars” 2015 

 

 
 

- 3a edició de la CUINA DE FIRA 

 

Aquesta iniciativa que s’inicià fa tres anys s’ha tornat a impulsar aquest amb la col·laboració 

dels ajuntaments de Tremp, Salàs, la Pobleta de Bellveí, Talarn, Llimiana, Isona i La Torre de 

Capdella. La proposta vol posar en valor la cuina típica pallaresa vinculada a les fires de bestiar 

que tradicionalment s’han celebrat a la comarca.  

En total, s’ha comptat amb la participació de 27 restaurants i allotjaments rurals.  

Com en les edicions anteriors i amb l’objectiu de recuperar la cuina tradicional que s’oferia als 

firandants, els diferents establiments participants han preparat una proposta de menús propis 

basats en productes de proximitat i que rememoren la cuina de qualitat i contundent que 

caracteritzava els menús de fira.  

La Cuina de fira s’ha pogut gaudir a tots els establiments adherits a la iniciativa durant els caps 

de setmana en que tenen lloc les fires als diferents municipis participants: Fira Ramadera de la 

Pobleta de Bellveí (3 i 4 d’octubre); Fira del Mostillo de Llimiana (11 d’octubre); Fira del Bolet 

d’Isona (25 d’octubre); Fira del Codony de Tremp (31 d’octubre); Fira de Salàs (14 i 15 de 

novembre); Festa de Sant Martí de Talarn (8 de novembre).   

A més, durant les fires, i amb l’objectiu de reforçar la campanya, “Al teu gust, aliments del 

Pallars” i l’Associació de Professionals de l’Àmbit Turístic (APAT) organitzen demostracions i 

tallers de cuina relacionades amb la “Cuina de Fira” als diferents municipis.  
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- PASSAPORT “PALLARS, TERRA DE CORDER” 

En el marc de la campanya de valorització gastronòmica “Pallars, terra corder”, les fires de 

tardor de La Pobleta de Bellveí, del Mostillo de Llimiana, del Bolet d’Isona, del Codony de 

Tremp, la de Salàs de Pallars , la de Talarn i la de Nadal de la Pobla de Segur han programat 

accions relacionades amb el corder com a marca gastronòmica del Pallars Jussà. 

Les persones que van assistir a aquestes fires van trobar l’espai “Pallars, terra de corder”. Aquí 

es podia tastar els productes més tradicionals a base de corder com la girella, conèixer noves 

receptes i presentacions, i posar-se a la pell dels capgrossos de corder xisquet Furro i Xica.  A 

més, a l’espai es podia recollir el Passaport “Pallars, terra de corder”. Les persones que van 

participar en les diferents activitats organitzades a les fires podien segellar el passaport. Es 

requeria un mínim de 3 segells per a participar al sorteig d’un corder, que es va fer a la Fira de 

Nadal de La Pobla de Segur el 6 de desembre de 2015 a les 12:00h. 

183 persones van recollir el passaport i 57 van participar al sorteig ( per tant, van recórrer un 

mínim de 3 fires) i 15 les van recórrer totes. 

 

 

- Visites i divulgació del projecte a altres entitats 

El dia 21 de juny van visitar el projecte 30 alumnes i professors del postgrau en Dinamització 

Local Agroecològica de la UAB. 

La primera edició d’aquesta formació especialista va tenir lloc durant el curs 2014-2015 i va 

comptar amb la participació de tècnics d’administracions, empreses del sector agroalimentari i 

estudiants. 
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Durant el curs es van realitzar 3 sortides presencials a diferents territoris catalans per conèixer 

bones pràctiques en aquest sentit i la darrera d’aquestes sessions va tenir lloc a Tremp per 

conèixer el projecte “Al teu gust, aliments del Pallars”. 

Durant la seva estada es va visitar el Celler Sauvella, de producció ecològica, i s’explicà el 

projecte als participants. Finalment, es va portar a terme una sessió de treball amb els alumnes 

al Centre Cívic Tarraquet. 

  

 

 
- Altres accions de difusió i comunicació 

 

A més de les accions descrites anteriorment, la tasca de divulgació i comunicació de les accions 

es porta a terme a través de l’actuació de la pàgina web www.alteugust.com des d’on es 

poden consultar totes les accions portades a terme en el marc del projecte, a més de tota la 

informació, dades de contacte, etc. relativa a les diferents empreses adherides.  

La web preveu també la incorporació d’una agenda d’activitats i d’un vídeo promocional del 

projecte en el que ja s’està treballant.  

 

Totes les accions adreçades al públic han estat acompanyada de l’edició de material 

informatiu i de difusió.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.alteugust.com/
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Avaluació de l’acció  
 
Resultats quantitatius esperats:   Ressultats quantitatius assolits:  

- 70 empreses agroalimentaries, restaurants, 

comerços i establiments que participin en el 

projecte 

- 81 empreses participen del projecte en 

alguna de les accions plantejades: web, 

fires, promocions, jornades...  

- 7.000 visitants que participin en les accions de 

promoció adreçades al públic en general ( Fires)  

- 10.000 visitants que participin en les 

accions de promoció adreçades al públic 

en general ( fires comarca) 

- 10 Fires on s’ha donat a conèixer el projecte - 11 en total (s’ha participat a 9 fires i 2 

esdeveniments de promoció 

agrogastronòmica) 

- 30 restaurants i 10 cases de turisme rural 

participants a La Cuina de Fira 

- 27 restaurants i allotjaments rurals 

participen 

- 6 Municipis participen en la Cuina de Fira - 6 (Tremp, La Pobleta de Bellveí, Salàs, 

Talarn, Llimiana, Isona) 

- 5 Sessions de treball amb la “Taula de 

coordinació” 

- S’han portat a terme les 5 sessions 

- 25 mitjans de comunicació es fan reso de les 

accions dutes a terme 

25 aparicions a mitjans a banda xarxes 

socials 

- Informe final amb les activitats desenvolupades - Informe realitzat 

 30 persones participen a la Visita tècnica 

a la Rioja alabesa i Tolosaldea 

 50 persones assisteixen a la Jornada 

tècnica La producció de qualitat d’oliva i 

oli d’oliva 

 700 persones participen a la Festa 

Pallars, terra de corder 

 

Indicadors d’avaluació 

 

Enquestes de valoració realitzades 

 100  % de Fires on s’ha donat a conèixer el projecte sobre les previstes 

Informe d’avaluació final realitzat 

81 empreses d’empreses agroalimentàries – restauradors participen en les activitats previstes. 

Inicialment estava previst que fossin 70 

90% restaurants participants a “La Cuina de Fira” sobre els previstos 

100 %Sessions de treball amb la “Taula de coordinació” sobre les previstos 
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Repercussió als mitjans de comunicació 
 
 

Presentació de productes pallaresos al Bages 

https://alteugust.wordpress.com/2015/02/27/els-productes-pallaresos-al-bages/ 

 
http://www.naciodigital.cat/pallarsdigital/noticia/3684/gastronomia/pallars/es/dona/coneixer
/al/bages 
 
Jornada el corder i la seva cuina 
https://alteugust.wordpress.com/2015/03/12/promocionem-la-carn-de-corder-del-pallars/ 

https://alteugust.wordpress.com/2015/03/25/200-persones-del-sector-de-la-carn-i-de-la-

restauracio-omplen-la-lira-en-la-jornada-sobre-la-cuina-del-corder/ 

http://www.naciodigital.cat/pallarsdigital/noticia/3738/tremp/promociona/carn/corder/pallar
s/amb/jornada 
 
http://www.pirineustv.cat/2015/03/jornada-cuina-de-corder-tremp/ 
 
Mostra de formatges de Sort 
https://alteugust.wordpress.com/2015/04/16/participem-a-la-mostra-de-formatges-artesans-
de-catalunya/ 
 
Participació Festa Aliciat 
https://alteugust.wordpress.com/2015/04/20/aquest-cap-de-setmana-hem-estat-al-b-travel-i-

a-la-festa-aliciat/ 

Intercanvi Rioja Alavesa 
https://alteugust.wordpress.com/2015/07/01/visitem-la-rioja-alavesa-i-tolosaldea/ 

 
Jornada Oli:  
 
http://www.naciodigital.cat/pallarsdigital/noticia/4976/oli/pallars/prop/ser/comercialitzat 
https://twitter.com/AtgPallars/status/669822404961640448 
http://www.pirineustv.cat/2015/11/oli-oliva-del-pallars/ 
 

https://alteugust.wordpress.com/2015/02/27/els-productes-pallaresos-al-bages/
http://www.naciodigital.cat/pallarsdigital/noticia/3684/gastronomia/pallars/es/dona/coneixer/al/bages
http://www.naciodigital.cat/pallarsdigital/noticia/3684/gastronomia/pallars/es/dona/coneixer/al/bages
https://alteugust.wordpress.com/2015/03/12/promocionem-la-carn-de-corder-del-pallars/
https://alteugust.wordpress.com/2015/03/25/200-persones-del-sector-de-la-carn-i-de-la-restauracio-omplen-la-lira-en-la-jornada-sobre-la-cuina-del-corder/
https://alteugust.wordpress.com/2015/03/25/200-persones-del-sector-de-la-carn-i-de-la-restauracio-omplen-la-lira-en-la-jornada-sobre-la-cuina-del-corder/
http://www.naciodigital.cat/pallarsdigital/noticia/3738/tremp/promociona/carn/corder/pallars/amb/jornada
http://www.naciodigital.cat/pallarsdigital/noticia/3738/tremp/promociona/carn/corder/pallars/amb/jornada
http://www.pirineustv.cat/2015/03/jornada-cuina-de-corder-tremp/
https://alteugust.wordpress.com/2015/04/16/participem-a-la-mostra-de-formatges-artesans-de-catalunya/
https://alteugust.wordpress.com/2015/04/16/participem-a-la-mostra-de-formatges-artesans-de-catalunya/
https://alteugust.wordpress.com/2015/04/20/aquest-cap-de-setmana-hem-estat-al-b-travel-i-a-la-festa-aliciat/
https://alteugust.wordpress.com/2015/04/20/aquest-cap-de-setmana-hem-estat-al-b-travel-i-a-la-festa-aliciat/
https://alteugust.wordpress.com/2015/07/01/visitem-la-rioja-alavesa-i-tolosaldea/
http://www.naciodigital.cat/pallarsdigital/noticia/4976/oli/pallars/prop/ser/comercialitzat
https://twitter.com/AtgPallars/status/669822404961640448
http://www.pirineustv.cat/2015/11/oli-oliva-del-pallars/
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Cuina de Fira:  
 
http://www.alteugust.com/ja-tenim-aqui-una-nova-edicio-de-la-cuina-de-fira/ 

http://www.lopallars.tv/societat-del-pallars/1568-3a-edicio-de-la-campanya-cuina-de-fira-a-la-

fira-ramadera-de-la-pobleta 

http://salas.ddl.net/boer/ca/fira_diada.html 

 

 
 
Fira Sant Miquel de Lleida:  
http://www.naciodigital.cat/pallarsdigital/noticia/4634/tremp/pallars/jussa/es/promocionen/f
ira/sant/miquel 
 
Fòrum gastronòmic 
 

http://www.alteugust.com/ja-tenim-aqui-una-nova-edicio-de-la-cuina-de-fira/
http://www.lopallars.tv/societat-del-pallars/1568-3a-edicio-de-la-campanya-cuina-de-fira-a-la-fira-ramadera-de-la-pobleta
http://www.lopallars.tv/societat-del-pallars/1568-3a-edicio-de-la-campanya-cuina-de-fira-a-la-fira-ramadera-de-la-pobleta
http://salas.ddl.net/boer/ca/fira_diada.html
http://www.naciodigital.cat/pallarsdigital/noticia/4634/tremp/pallars/jussa/es/promocionen/fira/sant/miquel
http://www.naciodigital.cat/pallarsdigital/noticia/4634/tremp/pallars/jussa/es/promocionen/fira/sant/miquel
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https://twitter.com/TerrerdePallars/status/666972395585077248 
 
Fires comarca:  
 
http://www.naciodigital.cat/pallarsdigital/noticia/4685/fira/pobleta/acull/2n/concurs/cavall/p
irinenc/catala 
http://www.naciodigital.cat/pallarsdigital/noticia/4690/tardor/gastronomica/corder/protagon
ista 
http://www.naciodigital.cat/pallarsdigital/noticia/4830/fira/codony/tremp/retorna/origens 
http://www.naciodigital.cat/pallarsdigital/noticia/4850/salas/pallars/es/vesteix/epoca/remem
orar/fira/bestiar 
http://www.naciodigital.cat/pallarsdigital/noticia/5023/nadal/arriba/aquest/diumenge/pobla/
segur 
 

https://twitter.com/TerrerdePallars/status/666972395585077248
http://www.naciodigital.cat/pallarsdigital/noticia/4685/fira/pobleta/acull/2n/concurs/cavall/pirinenc/catala
http://www.naciodigital.cat/pallarsdigital/noticia/4685/fira/pobleta/acull/2n/concurs/cavall/pirinenc/catala
http://www.naciodigital.cat/pallarsdigital/noticia/4690/tardor/gastronomica/corder/protagonista
http://www.naciodigital.cat/pallarsdigital/noticia/4690/tardor/gastronomica/corder/protagonista
http://www.naciodigital.cat/pallarsdigital/noticia/4830/fira/codony/tremp/retorna/origens
http://www.naciodigital.cat/pallarsdigital/noticia/4850/salas/pallars/es/vesteix/epoca/rememorar/fira/bestiar
http://www.naciodigital.cat/pallarsdigital/noticia/4850/salas/pallars/es/vesteix/epoca/rememorar/fira/bestiar
http://www.naciodigital.cat/pallarsdigital/noticia/5023/nadal/arriba/aquest/diumenge/pobla/segur
http://www.naciodigital.cat/pallarsdigital/noticia/5023/nadal/arriba/aquest/diumenge/pobla/segur

