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Denominació de l’acció 

 

Intercanvis d'experiències per conèixer bones practiques per als sectors vitvinícola, 

oleícola i ramader. 

 

Justificació o motivació de l’acció 

 

El programa Al teu gust, aliments del Pallars, és un programa de dinamització del 

sector agroalimentari que duu a terme l’ajuntament de Tremp, en col·laboració amb 

diverses administracions i agents del territori del Pallars Jussà. 

S’inicia l’any 2008 arrel d’un procés de participació ciutadana en el que es debatia el 

model de desenvolupament territorial. 

En aquest context emergeix la necessitat de posar en valor la tasca de petits 

productors, de donar suport als projectes empresarials i als joves, afavorint el relleu 

generacional, de reivindicar l’excel·lència dels productes agroalimentaris, i de donar a 

conèixer i valorar el patrimoni gastronòmic entre altres¡, tot amb l’objectiu de generar 

ocupació, activitat econòmica i desenvolupament local. 

 

Per aquest motiu, el programa treballa en tres eixos bàsics:  

- La millora de la competitivitat de les empreses: amb accions de formació i de 

millora de les competències professionals, assistència conjunta a 

esdeveniments 

- La promoció i difusió del patrimoni agroalimentari de la comarca: tant dins com 

fora. Accions a les escoles, a les fires comarcals, accions a l’exterior, 

esdeveniments gastronòmics,  

- Creació de sinèrgies entre el sector agroalimentari i la restauració per tal de 

posicionar la comarca com un destí de turisme gastronòmic 

 

Actualment el programa agrupa 60 empreses del sector agroalimentari i una vintena de 

restaurants i allotjaments rurals. 

 

Les empreses produeixen productes tant diversos com elaborats càrnics ( un nombre 

molt important), vins ( actualment 8 cellers en producció a la comarca i 3 projectes en 

creació), licors, cerveses, plantes aromàtiques, olis, mels, derivats de pastisseria i 

evidentment ramaders del sector oví i boví principalment. 

 

El sector agroalimentari del Pallars Jussà és un dels sectors estratègics pel 

desenvolupament del nostre territori. La indústria agroalimentària és el tercer 

subsector de la indústria  de la comarca, darrera del de l’energia elèctrica i l’aigua i els 

residus ( dades de Daleph Consultors al PDES del Pallars Jussà)  

 

 

 

 

 

Algunes dades:  

Aproximadament 100 empreses ( productors/transformadors)  

facturació agregada de 65,8M€.  

Llocs de treball 500 persones 
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Un dels aspectes claus del programa era crear un vincle estable entre productors i 

restauradors que es reflectís amb una presència de producte local a l’oferta 

gastronòmica dels restaurants. 

Els restauradors han de ser prescriptors i defensors del producte del territori, i la seva 

manera de cuinar-lo i tractar-lo ha de ser valorada i promocionada. 

Amb aquest objectiu, s’inicia el treball amb la Fundació Alicia ( www.alicia.cat) l’any 

2014 amb la signatura d’ un conveni de col·laboració per tal de donar resposta a unes 

inquietuds coincidents en diferents àmbits. Entre aquests, la recerca d’una estratègia 

gastronòmica compartida en el marc del programa Al teu gust. 

Així va començar  un treball intens de diagnosi de la comarca a nivell gastronòmic en 

el que van participar els professionals de la Fundació i els tècnics de l’Ajuntament de 

Tremp amb els agents privats:  productors i restauradors. Aquest treball comú havia de 

reforçar la feina feta fins ara des del programa i projectar-la a partir del consens amb 

un objectiu compartit. 

D’aquest treball intens i després del debat conjunt, en sorgeix l’estratègia de 

valorització gastronòmica Pallars Terra de corder, que es fonamenta en diferents 

arguments i que són el punt de partida d’un treball més intens amb els ramaders de la 

comarca.  

 

El sector de la ramaderia ovina 

 

El corder és l’animal, alhora que la marca, que s’ha definit per capitanejar l’estratègia 

de promoció i valorització gastronòmica del Pallars Jussà.  

Són diversos els motius que validen el corder com a marca alhora que el fan un 

candidat ideal per ser capdavanter en el posicionament de la comarca. Són conceptes 

com tradició, paisatge, cultura, autenticitat, els que lideren aquesta estratègia.  

 

Existeixen arguments que fan referència al posicionament del corder a la comarca:   

 

La pertinença: L’ovella és animal de muntanya, és animal comú a tots els Pirineus. A 

més, el Pallars Jussà és específicament corder. El Pallars Jussà és la comarca on hi 

ha més caps d’ovella productiva (dades 2013)  

 

Les tradicions: Existeixen tradicions vinculades a la cria, cura i processament del 

corder, avui encara vives i fàcilment explicables (transhumància, la baixada dels 

ramats, xollar ovelles, cardar llana, etc.)  

 

La cuina: La gastronomia tradicional de muntanya, i en particular de la comarca, es 

basa en la carn de corder. El receptari tradicional està farcit d’elaboracions amb 

corder. L’estratègia de promoció gastronòmica s’ha basat no només en la cuina 

tradicional del corder sinó en una cuina amb corder adaptada als nous temps i a les 

noves necessitats, aportant innovació. 

 

http://www.alicia.cat/
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La icona: La girella, un embotit singular elaborat amb les carns menys nobles del 

corder, és propi del Pallars Jussà, tot i que comú amb territoris propers i característic 

d’una gastronomia de muntanya.  

 

L’autòctona: L’ovella xisqueta és una raça d’ovella pròpia del territori i una punta de 

llança més a l’hora de destacar la singularitat i presència del corder al territori. 

I altres fan referència a l’oportunitat que representa el corder en un àmbit més global.  

 

De corder en mengem tots: El corder és un animal que es consumeix per la majoria 

de les principals cultures alimentàries.  

 

Del corder, tot és bo: Tal i com passa amb el porc, del corder se n’aprofita tot. Són 

diverses les professions que es basen en algun producte derivat del corder.  

 

D’ençà que es va pactar l’estratègia de posicionament Pallars terra de corder 

l’ajuntament de Tremp ha desenvolupat diferents accions de comunicació d’aquesta 

estratègia a la comarca i a l’exterior. Així mateix, es va establir una cooperació estreta 

amb l’Associació de ramaders APROVI, com a interlocutor destacat a l’hora de  

programar accions al territori.  

 

El paper de l’Associació en la tasca comunicativa interna és molt important, atès que el 

sector de la ramaderia ovina de la comarca és un sector fortament envellit al que 

sovint és especialment difícil arribar i poc partícip d’activitats compartides. 

 

L’associació, en la que hi ha hagut recentment un destacat relleu generacional, té un 

important dinamisme i actitud proactiva de cara a programar accions conjuntament i és 

per aquest motiu que des de finals de 2016 ( amb la constitució de la nova junta) les 

accions de suport al sector es programen de manera concertada amb aquesta entitat. 

 

L’intercanvi dut a terme sorgeix d’un interès en conèixer experiències de 

posicionament territorial centrades en el corder i també bones pràctiques de 

comercialització que es duen a terme al sud de França, concretament al Departament 

d’Aveyron. 

 

El sector oleícola 

 

L’any 2015 es va constituir l’Associació de Productors d’Oli del Pallars, que aplega una 

trentena de productors del centenar d’existents, amb l’objectiu de promoure línies de 

producte i comercialització i estendre’s al conjunt de productors d’oli de la comarca. La 

gran majoria de productors són pagesos amb elaboració artesanal i venda directa, i 

l’activitat no és la principal. Es tracta d’un sector relativament petit, amb una producció 

agrària que segons les darreres dades oficials (2013) va produir 605 t d’olivar. 

El desenvolupament del sector demanava un coneixement aprofundit de les 

característiques tant productives com empresarials i una anàlisi del posicionament 

potencial dels seus productes al merc. Alhora, era necessari un acompanyament en  la 
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formulació i en la definició d’una estratègia compartida.  Per aquest motiu, durant l’any 

2016 es va analitzar la situació actual dels productors oleícoles del Pallars Jussà a 

partir de les seves principals variables econòmiques, productives i socials, i es van 

identificar els models de negoci i les cadenes de valor implícites en els productors 

alhora que es van valorar les seves capacitats i disposició a configurar-ne de nous en 

cooperació. 

Així mateix, es va posar en marxa és l’estudi varietal i caracterològic de les 

produccions agràries que tenia com a objectiu posar les bases científiques per al 

desenvolupament d’iniciatives comercials que permetin aprofitar el potencial del sector 

de l’olivera de la comarca del Pallars Jussà, millorant la competitivitat de les empreses 

del sector oleícola i diversificant l’oferta de productes amb el foment del treball per a la 

qualitat. 

La prospecció realitzada en el marc del projecte “Assistència tècnica per al 

desenvolupament de la cultura de l’olivera a la comarca del Pallars Jussà” 

desenvolupat durant el 2016 va permetre identificar fins a 13 varietats locals, de les 

quals 10, mai havien estat catalogades. A més va permetre identificar varietats molt 

interessants des del punt de vista qualitatiu. Entre les varietats identificades, quatre 

d’elles (‘Llargueta’, ‘Grossal’, ‘Carreladora’ i ‘Pallars-25’) reuneixen unes 

característiques pròpies d’oli d’alta gamma en el mercats actuals, per la qual cosa 

durant el 2017 es va aprofundir en el coneixement elaiotècnic d’aquestes 4 varietats 

pallareses. Aquest estudi dels olis monovarietals ha fet pal·lès que és possible una 

diferenciació real dels olis produïts al Pallars Jussà partint d’una base agronòmica.  

Es considera necessari per tant, conèixer experiències de desenvolupament del sector 

oleícola en territoris que hagin treballat de manera singular olis mono varietals d’alta 

gamma, tant en sistemes de producció convencionals com ecològica i que disposin de 

models a transferir en quan a l’organització del sistema de producció i comercialització 

En aquest sentit, la demanda sorgeix de l’Associació de productors d’oli que sol·licita 

una visita professional a la zona Vallée des Baux de Provence(  Aix en Provence) per 

tal de conèixer el desenvolupament del sector oleícola d’aquest territori i les iniciatives 

de cooperació que s’hi porten a terme.  

El sector vitivinícola 

 

El sector vitivinícola representa una part molt important del sector agrari i del sector de 

la indústria alimentària a Catalunya. Una importància que es manifesta  en termes 

econòmics però també en termes de promoció territorial. 

 

En el cas de la Conca de Tremp, i de forma general, en tota la zona Pallars, integrada 

dins la DO Costers del Segre, el sector pren (o torna a prendre) rellevància 

especialment a partir del 2010. El nombre de cellers, les hectàrees conreades o el 

nombre d’ampolles venudes és, a dia d’avui, respecte al conjunt de Catalunya, 

certament testimonial. Però en termes de dinamització local, el ràpid creixement de 

projectes vitivinícoles en el territori del Pallars, les possibles expectatives de 

creixement, i també el fort arrelament de la producció a la terra, fan que pugui ser 
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considerat un sector estratègic, que no només té impacte sobre ell mateix, si no sobre 

altres sectors, com el de la restauració o en el global del sector turístic. 

Aquest són els principals motius que varen motivar que el programa “Al teu gust” 

encetés una línia específica de treball el 2014 amb tots els cellers que es troben dins 

l’àmbit de la zona Pallars de la DO Costers del Segre (estesin o no integrats dins la 

DO). En aquests anys, el programa ha impulsat accions encaminades a contribuir a la 

professionalització del sector, millorar la promoció dels vins, enfortir els vincles entre 

les empreses del mateix sector i empreses de sectors afins, i generar un relat entorn al 

món del vi i la zona del Pallars que possés de relleu la singularitat d’aquesta zona com 

un territori productor diferenciat.  

 

Per marcar un full de ruta de les accions a tirar endavant s’ha comptat des de l’inici 

amb la complicitat del sector i amb les necessitats que s’han manifestat a l’equip tècnic 

del projecte. En aquest sentit, la diagnosi duta a terme el 2017 aportar informació 

rellevant per tal de definir les accions que s’han de programar en els propers anys. 

 

Entre les línies estratègiques, cal donar continuïtat a les  accions de formació i 

transferència de coneixements i especialment en aquest sentit, a la realització de 

visites tècniques a  zones productores amb característiques equiparables al Pallars. 

 

Els cellers valoren molt positivament totes les visites tècniques realitzades fins ara, tot i 

que els interessos expressats són diferents. En alguns casos s’han valorat 

específicament aquelles visites tècniques a zones que poden equiparar-se en un o 

altre aspecte al Pallars; en altres casos, els cellers són partidaris de cercar els casos 

l’excel·lència. En general, però, els cellers demanden visitar i conèixer millor zones en 

les que dominen els petits cellers.  

A més, aquestes visites tècniques tenen també un important factor cohesionador del 

grup, que tothom considera molt rellevant. 

 

Així doncs, es van plantejar 3 visites professionals, una per a cadascun dels sectors 

professionals descrits i en moments diferents al llarg de l’any, adaptades al calendari 

de la feina dels diferents sectors. 

Aquesta acció dona resposta al projecte 3.b.2 “Impulsar l’aprofundiment en la 

coneixença d’experiències internacionals d’èxit en matèria de producció i promoció del 

producte agroalimentari i de reconeixement de les locals”   de la línia estratègica 3 

Desenvolupament de l’activitat econòmica com a motor de transformació  de la 

comarca” del Pla de desenvolupament econòmic i social del Pallars Jussà.  
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Objectiu general 

 

Millorar les competències dels empresaris i professionals dels  sectors vitivinícola, 

oleícola i ramader mitjançant el coneixement d’experiències de desenvolupament 

d’aquests sectors en altres territoris i potenciar la transferència de coneixements a la 

comarca. 

 

 

Objectius específics  

 

Per al sector de ramaderia ovina:  

- Conèixer experiències de posicionament territorial basades en la posada en 

valor de la carn de corder. 

- Conèixer models de cooperació público privada adreçats a donar suport al 

sector de la ramaderia ovina. 

- Estimular el treball en xarxa i la cooperació interempresarial 

- Conèixer altres formes de producció ovina, tant ecològiques com 

convencionals, amb altres productivitats. 

- Creació de xarxa per tal d’establir cooperacions futures amb ramaders d´altres 

zones per incrementar el consum de la carn de corder. 

 

Per al sector oleícola:  

 

- Conèixer models d’organització d’associacions de productors oleícoles.  

- Conèixer models  de producció i comercialització d’olis de territoris que 

treballen amb olis mono varietals i d’alta gamma. 

- Conèixer el funcionament d’organitzacions i entitats vinculades a la promoció i 

diferenciació d’olis d’oliva. 

- Conèixer sistemes de producció convencionals i ecològica d’olivera. 

 

Per al sector vitivinícola:  

- Conèixer l’estratègia de desenvolupament de territoris vitivinícoles i DOs 

consolidades. 

- Conèixer models d’organització de petits cellers familiars especialment en 

relació a la comercialització i a l’enoturisme. 

- Aprofundir en el relat de territori a partir del contrast amb altres zones. 
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Metodologia, instruments metodològics i activitats dutes a terme 

 

Tal i com es descrivia a la memòria de sol·licitud, es va seguir una metodologia 

participativa que va comptar amb  els actors claus en les diferents fases del procés, 

des de la proposta fins a l’avaluació: Associació APROVI, Associació de productors 

d’oli i la taula del sector vitivinícola, serà clau a l’hora de definir les accions. 

Es va fer una convocatòria a tots ells per donar a conèixer la proposta detallada dels 

intercanvis i es van debatre les diverses opcions. 

 

Les activitats dutes a terme són les següents: 

 

Fase d’Informació: es va informar a tots agents claus del Pallars Jussà dels 

intercanvis per conèixer l’interès en participar i definir més clarament objectius. 

  

Contacte amb els agents claus dels territoris a visitar per tal d’establir una agenda 

de possibles visites, confirmar disponibilitat i elaborar un pre-programa 

Alguns dels principals contactes establerts :  

 

 Stéphanie Delaye , Terroirs Oléicoles de France i AOP Aix en Provence / 

AOC Provence. Directora de l’associació Direct Oleiculteurs ( 

http://directoleiculteurs.fr/)  

 

 Sébastien Pujol, Parc Natural des Grandes Causses ( Aveyron) i Joel 

Thomas, cambra agrària del departament d’Aveyorn. 

http://www.aveyron.chambagri.fr/ 

https://www.parc-grands-causses.fr/ 

 

 DO Montsant  https://www.domontsant.com/  

 

Reunions preparatòries de l’intercanvi. Sessions prèvies de treball per concretar 

visites 

 

Preparació de les fitxes de les experiències a visitar 

 

Preparació d’un dossier per lliurar als participants, per tal que disposin de la 

informació necessària abans del viatge sobre les persones, experiències i també sobre 

els principals aspectes a aprofundir. 

 

Viatges d’intercanvi d’entre 2 i  3 dies de durada en funció de cadascun d’ells.  

 

Redacció del document final que reculli el resultat de les visites, el grau de 

satisfacció dels participants i que serveixi com a recull de bones pràctiques adreçat als 

actors claus de la comarca. 

 

Sessió final de conclusions i seguiment amb les experiències visitades per tal de 

concretar possibles cooperacions futures. 

http://directoleiculteurs.fr/
http://www.aveyron.chambagri.fr/
https://www.parc-grands-causses.fr/
https://www.domontsant.com/
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INTERCANVI  D’EXPERIÈNCIES PER CONÈIXER ACCIONS DE POSICIONAMENT 

TERRITORIAL CENTRADES EN EL SECTOR OVÍ  

 

19  participants  

 

Programa de l’intercanvi 

 

Dia 8 d’abril 

 05:00h Sortida de Tremp ( Estació autobusos)  i desplaçament  a Millau 

 12:30h Arribada a   Millau i trobada amb els representants del Parc Naturel 

Régional des Grandes Causses i de la Chambre d'agriculture de l'Aveyron 

 12.45h Dinar  

 

 14h Circuit de la llet d’ovella, visita a l’explotació GAEC DES VALS 

 16h Presentació general del model agrari i ramader del Sud de l’Avéyron, a 

càrrec de Joel Thomas ( cambra agrària de l’Aveyron) 

 17.30h Visita a les caves de Roquefort Presentació de l’evolució del circuit de la 

llet d’ovella pels Serveis de la Confederació de Roquefort i visita de la cava 

 

 
 

 19h Desplaçament a l’hotel 

 19.30 h Sopar al mateix hotel 

 

Dia 9 d’abril 

 07:30h: esmorzar 

 08:15: Circuit de la carn de corder: visita a l’escorxador de Saint Affrique i sala 

d’especejament  

 10:30h:  visita i trobada a l’escola agrària  Lycée La 

Cazotte 

 11.30h Visita a Pastoralia 

 12:30 Dinar a Saint Affrique ( Hotel Cap Vert) 

 14.30h Visita al viver d’horticultors de St Affrique 
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 16.30 Visita i trobada amb l’ Escola Rusc de St Affrique – col·lectivitat de la mel. 

Coneixement del seu model de circuits curts/venda directa 

 18.30h Temps lliure i de descans 

 20:00h Vetllada de convivència organitzada per l’Ajuntament de Saint-Affrique i 

el comitè d’agermanament amb Tremp. 

Dia 10 d’abril:  

 07:30h: esmorzar 

 08.00h Desplaçament a Campagnac 

 09.30h Visita explotació carn d’oví 

 11.00h Presentació a càrrec de Silvia Carrió del model ramader de la zona del 

Sud de l’Aveyron 

 12.00h Dinar a La ferme de bon secours 

 14h Sortida cap a Tremp 

 21h Arribada prevista a Tremp 
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Recull d’imatges de les visites 

 

 

  

Visita GAEC des Vals Visita escorxador Saint Affrique i reunió amb 

els responsables 

 

 

Visita GAEC des Vals Visita pastoralia 
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Valoracions globals ( puntuacions de 0 a 5) 

 

1. Organització logística del viatge 

  

   Durada del viatge 

 

4,8 

Desplaçaments (autocar) 

 

3,1 

Horaris de les visites (extensió de les visites, agenda de 

visities) 

 

4,6 

La informació que s'ha donat sobre el viatge ha estat 

adequada? 

 

4,9 

   2. Continguts del viatge 

  

   De forma genèrica, les experiències visitades han estat 

apropiades? 

 

4,6 

De forma genèrica, podràs aplicar les experiències a la teva 

feina? 

 

3,9 

El material lliurat per la realització del viatge ha estat 

l'apropiat? 

 

4,6 

   3. Visita GAEC DES VALS 

  

   Les explicacions han estat comprensibles? 

 

4,7 

Els continguts poden aplicar-se a la teva feina? 

 

4,0 

S'ha generat un debat profitós? 

 

4,4 

Aquesta experiència ha millorat els teus coneixements? 

 

4,4 

Aquesta experiència ha estat transferible al nostre territori? 

 

3,9 

   4. Presentació Joel Thomas 

  

   Les explicacions han estat comprensibles? 

 

4,0 

Els continguts poden aplicar-se a la teva feina? 

 

3,4 

S'ha generat un debat profitós? 

 

3,9 

Aquesta experiència ha millorat els teus coneixements? 

 

3,9 

Valoració de la visita des del punt de vista de l'experiència 

 

3,5 

   5. Visita Caves de Roquefort 

  

   Les explicacions han estat comprensibles? 

 

4,6 

Els continguts poden aplicar-se a la teva feina? 

 

3,2 

S'ha generat un debat profitós? 

 

3,1 

Aquesta experiència ha millorat els teus coneixements? 

 

3,6 

Valoració de la visita des del punt de vista de l'experiència 

 

4,1 

6. Visita escorxador i sala d'especejament 
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Les explicacions han estat comprensibles? 

 

4,8 

Els continguts poden aplicar-se a la teva feina? 

 

4,2 

S'ha generat un debat profitós? 

 

4,6 

Aquesta experiència ha millorat els teus coneixements? 

 

4,5 

Valoració de la visita des del punt de vista de l'experiència 

 

4,7 

7. Visita Lycée La Cazotte 

  

   Les explicacions han estat comprensibles? 

 

4,4 

Els continguts poden aplicar-se a la teva feina? 

 

3,9 

S'ha generat un debat profitós? 

 

4,2 

Aquesta experiència ha millorat els teus coneixements? 

 

4,1 

Valoració de la visita des del punt de vista de l'experiència 

 

4,1 

   8. Visita Pastoralia 

  

   Les explicacions han estat comprensibles? 

 

4,4 

Els continguts poden aplicar-se a la teva feina? 

 

3,9 

S'ha generat un debat profitós? 

 

3,9 

Aquesta experiència ha millorat els teus coneixements? 

 

3,9 

Valoració de la visita des del punt de vista de l'experiència 

 

4,1 

   9. Visita Viver d'horticultors 

  

   Les explicacions han estat comprensibles? 

 

4,2 

Els continguts poden aplicar-se a la teva feina? 

 

3,1 

S'ha generat un debat profitós? 

 

3,2 

Aquesta experiència ha millorat els teus coneixements? 

 

3,1 

Valoració de la visita des del punt de vista de l'experiència 

 

3,4 

   10. Visita Escola Rusc 

  

   Les explicacions han estat comprensibles? 

 

3,8 

Els continguts poden aplicar-se a la teva feina? 

 

3,0 

S'ha generat un debat profitós? 

 

3,4 

Aquesta experiència ha millorat els teus coneixements? 

 

3,0 

Valoració de la visita des del punt de vista de l'experiència 

 

3,2 

    

 

11. Visita Campagnac 

  

   Les explicacions han estat comprensibles? 

 

4,5 

Els continguts poden aplicar-se a la teva feina? 

 

4,4 

S'ha generat un debat profitós? 

 

4,6 
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Aquesta experiència ha millorat els teus coneixements? 

 

4,4 

Valoració de la visita des del punt de vista de l'experiència 

 

4,5 

   12. Presentació Sílvia Carrió 

  

   Les explicacions han estat comprensibles? 

 

4,4 

Els continguts poden aplicar-se a la teva feina? 

 

4,4 

S'ha generat un debat profitós? 

 

4,4 

Aquesta experiència ha millorat els teus coneixements? 

 

4,4 

Valoració de la visita des del punt de vista de l'experiència 

 

4,3 

   13. Dinar Restaurant Le plaisier des mets 

  

   En relació al menjar 

 

3,5 

En relació a l'oferta gastronòmica 

 

3,4 

En relació al tracte 

 

3,8 

Integració del producte local a l'oferta 

 

3,8 

   14. Sopar Cap Vert 

  

   En relació al menjar 

 

3,4 

En relació a l'oferta gastronòmica 

 

3,1 

En relació al tracte 

 

3,4 

Integració del producte local a l'oferta 

 

3,4 

   15. Dinar Restaurant Cap Vert 

  

   En relació al menjar 

 

3,4 

En relació a l'oferta gastronòmica 

 

3,1 

En relació al tracte 

 

3,6 

Integració del producte local a l'oferta 

 

3,5 

   16. Hotel Cap Vert 

  

   En relació al menjar 

 

3,4 

En relació a l'oferta gastronòmica 

 

3,2 

En relació al tracte 

 

3,6 

Integració del producte local a l'oferta 

 

3,5 

   17.  Dinar La ferme de bonsecours 

  

   En relació al menjar 

 

3,6 

En relació a l'oferta gastronòmica 

 

3,6 

En relació al tracte 

 

3,6 
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Integració del producte local a l'oferta 

 

3,6 

   18. Valoració global del viatge 

  

   Valoració global del viatge 

 

4,6 

El viatge ha estat útil per conèixer bones pràctiques o 

experiències 

  de comercialització i formació? 

 

4,6 

El viatge ha estat acomplert les teves expectatives? 

 

4,8 

19. Suggeriments          

            

             

Què t'ha agradat més del viatge?  

L'ambient i les visites.  

El bon ambient, l'explicació de la persona de l'Ajuntament de St. Affrique. 

Compartir experiències entre companys i altres. 

Visita granja Campagnac, , la relació entre ramaders del viatge i amb els ramaders 

francesos, L'intercanvi d'experiències, han estat visities molinteressants. 

Organització dinàmica, relació del grup, la diversitat de visites,    

            

  

Què milloraries del viatge? 

Bus i  menús. 

El contingut de patata de les menjades. 

Comoditat del transport (microbús) i millors habitacions a l'hotel (wc),  

Autocar i  hotel          

  

Comentaris o suggeriments generals per a properes visites  

Seguir fort. 

Continuïtat! 

Tot molt bé, la disponibilitat de gintònics als hotels. 

El viatge ha estat excel.lent i els guies més       
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Motius d’elecció del destí:  

 

Es va escollir el territori de l’Aveyron i concretament el Parc Naturel Régional des 

Grandes Causses i la zona de Saint- Affrique per diverses raons:  

 

- Vincles entre ambdós territoris ( Tremp i Saint Affrique estan agermanats 

oficialment i a més ambdues ciutats porten 22 anys fent intercanvis escolars 

que han suposat altres espais de trobada: a nivell cultural especialment. 

- Forta identificació del territori a visitar amb la seva tradició i futur ramader. 

- Visió de territori compartida entre diferents agents ( locals, supralocals i 

regionals) 

- Models de cooperació público privada en la gestió de recursos bàsics com 

l’escorxador. 

 

 

Principals conclusions extretes:  

 

- Un discurs territorial compartit es fonamenta en:  

o  una visió comuna ( fent èmfasi en els punt d’acord),  

o en el diàleg: espais de trobada formals 

o el lideratge clar ( de diferents agents públics i privats) 

 

- El posicionament d’un territori es fonamenta en donar resposta a les diferents 

necessitats/serveis que requereixen els diferents agents clau:  

 

o A nivell educatiu/formatiu 

o A nivell empresarial/ d’ocupació 

o A nivell institucional 

 

La resposta a aquestes necessitats ha de ser compartida ( la priorització i l’estratègia) 

 

La sostenibilitat dels recursos/equipaments és clau i la CPP pot ser la manera 

d’assolir-la 
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o INTERCANVI  D’EXPERIÈNCIES PER CONÈIXER ACCIONS DE 

COMERCIALITZACIÓ I PRODUCCIÓ D’OLIS D’ALTA GAMMA  

 

18 participants  

 

Programa de l’intercanvi 

 

Dia 3 de juny 

 04:00h Sortida de Tremp ( Estació autobusos)  i desplaçament  a Aix en 

Provence 

 12:15h Dinar 

 15.00h Maison des agriculteurs ( 22 av. Henri Pontier 13 100 Aix en Provence) 

Reunió de treball amb l’Associació AFIDOL (ASSOCIATION FRANÇAISE 

INTERPROFESSIONNELLE DE L'OLIVE).  Laurent Belorgey, President. 

Presentació del Centre Tècnic de l’olivera a càrrec de  Christian Pinatel 

https://afidol.org/ 

 

 17-18h Temps lliure Aix en Provence  

 18.45h Arribada a l’hotel Ibis Salon de Provence- Sur 

o https://www.accorhotels.com/es/hotel-0797-ibis-salon-de-provence-

sur/index.shtml 

 19.45h Sopar: Menú buffet per al primer plat i el postre, segon a escollir entre 

carn i peix 

Dia 4 de juny 

 09.30h  Visita a Château Virant ( 13 680 Lançon de Provence) Molí de 

productors tradicionals que també elaboren vins sota diferents denominacions 

protegides del territori d’Aix en Provence. Ens rebrà la propietària Christine 

Cheylan 

 12.00h Dinar a Château Virant 

https://www.chateauvirant.com/ 

 

 15.00h Visita productor BIO Mas de l’Aqueduc (Rte de Vergieres ,  13310 , 

Saint-Martin-de-Crau) 

http://www.masdelaqueduc.com/ 

 

 17.30h-19h Temps lliure  Arles  

 19.45h. Arribada a l’hotel Ibis Salon de Provence- Sur 

 

 

Dia 5 de juny 

 

 08.30h Sortida hotel 

 09.30h Visita a SERFEL (St Gilles) : Institut de recerca i experimentació   

 12.30h Dinar 

 Retorn 

https://afidol.org/
https://www.accorhotels.com/es/hotel-0797-ibis-salon-de-provence-sur/index.shtml
https://www.accorhotels.com/es/hotel-0797-ibis-salon-de-provence-sur/index.shtml
https://www.chateauvirant.com/
http://www.masdelaqueduc.com/
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Recull d’imatges de les visites 

 

 

 

 

Visita AFIDOL Centre tècnic de l’olivera 

 

 

Visita Chateau Virant Visita SERFEL 
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Valoracions globals ( puntuacions de 0 a 5) 

 

1. Organització logística del viatge 

   

    Durada del viatge 

  

4,3 

Desplaçaments (autocar) 

  

4,5 

Horaris de les visites (extensió de les visites, agenda de 

visities) 

  

4,8 

La informació que s'ha donat sobre el viatge ha estat 

adequada? 

  

4,8 

2. Continguts del viatge 

   

    De forma genèrica, les experiències visitades han estat 

apropiades? 

  

4,3 

De forma genèrica, podràs aplicar les experiències a la teva 

feina? 

  

3,8 

El material lliurat per la realització del viatge ha estat 

l'apropiat? 

  

4,5 

3. Maisons des agriculteurs Reunió de treball amb l'Associació AFIDOL 

 

    
             

Les explicacions han estat comprensibles? 

  

4,6 
             

Els continguts poden aplicar-se a la teva feina? 

  

3,4 
             

S'ha generat un debat profitós? 

  

4,2 
             

Aquesta experiència ha millorat els teus coneixements? 

  

4,2 
             

Aquesta experiència ha estat transferible al nostre territori? 

  

4,0 
             

4. Visita Chateau Virant 

   
             

    
             

Les explicacions han estat comprensibles? 

  

4,8 
             

Els continguts poden aplicar-se a la teva feina? 

  

3,9 
             

S'ha generat un debat profitós? 

  

4,7 
             

Aquesta experiència ha millorat els teus coneixements? 

  

4,4 
             

Valoració de la visita des del punt de vista de l'experiència 

  

4,8 
             

    
             

    
             

5. Visita Mas de l'Aqueduc 

   
             

Les explicacions han estat comprensibles? 

  

4,6 
             

Els continguts poden aplicar-se a la teva feina? 

  

3,2 
             

S'ha generat un debat profitós? 

  

3,9 
             

Aquesta experiència ha millorat els teus coneixements? 

  

3,7 
             

Valoració de la visita des del punt de vista de l'experiència 

  

4,1 
             

6. Visita SERFEL 

   
             

    
             

Les explicacions han estat comprensibles? 

  

4,8 
             

Els continguts poden aplicar-se a la teva feina? 

  

3,7 
             

S'ha generat un debat profitós? 

  

4,4 
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Aquesta experiència ha millorat els teus coneixements? 

  

4,2 
             

Valoració de la visita des del punt de vista de l'experiència 

  

4,6 
             

7. Dinar Restaurant Le Mas de Vignes 

   
             

    
             

En relació al menjar 

  

4,8 
             

En relació a l'oferta gastronòmica 

  

4,7 
             

En relació al tracte 

  

4,8 
             

Integració del producte local a l'oferta 

  

4,6 
             

8. Sopar Hotel IBIS 

   
             

    
             

En relació al menjar 

  

3,9 
             

En relació a l'oferta gastronòmica 

  

3,7 
             

En relació al tracte 

  

3,7 
             

Integració del producte local a l'oferta 

  

3,3 
             

9. Dinar Chateau Virant 

   
             

    
             

En relació al menjar 

  

4,8 
             

En relació a l'oferta gastronòmica 

  

4,8 
             

En relació al tracte 

  

4,9 
             

Integració del producte local a l'oferta 

  

4,8 
             

10. Dinar restaurant Le Restanque 

   
             

En relació al menjar 

  

4,7 
             

En relació a l'oferta gastronòmica 

  

4,3 
             

En relació al tracte 

  

4,7 
             

Integració del producte local a l'oferta 

  

4,4 
             

11. Valoració global del viatge 

   
             

Valoració del viatge 

  

4,8 
             

El viatge ha estat útil per conèixer bones pràctiques o 

experiències 

   

             

de comercialització i producció d'olis d'alta gamma? 

  

4,7 
             

El viatge ha complert les teves expectatives? 

  

4,6 
             

 

12. Suggeriments           

Què t'ha agradat més del viatge?  

L'experiència viscuda a Chateau Virant. 

Les experiències, poden ser útils pel Pallars. 

L'armonia que hi ha hagut. 

El model de producció i comercialització de la visita. 

Intercanvi d'experiències amb assistents.  

El clima de l'intercanvi d'experiències general entre nosaltres.  

Visitar una regió desconeguda.  

Visita a Serfel.  

Afidol             

Què milloraries del viatge?  

Ha estat molt ben organitzat  
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Molt profitós 

Un dia més de viatge 

Impossible de millorar 

Hotel Ibis            

Comentaris o suggeriments generals per a properes visites  

Que siguin propostes d'un contingut diferent, tan de conreu, comercialització i 

elaboració. 

Visita a productors/elaboradors.  

Visitar Itàlia, preferiblement la Toscana i visitar petits molins, i productors similars al 

nostre model del Pallars 

Suggereixo un viatge al sud (Jaen, Córdoba, Sevilla...) 

continuar aprofundint amb el tema        
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Motius d’elecció del destí:  

 

L’huile d'olive d'Aix en Provence DOP és un oli d'oliva verge obtingut principalment 

de les varietats d'oliva Aglandau, Capanne i Salonenque, que han d'estar presents a 

les oliveres com a mínim al 80% (es tolera un percentatge menor, igual a al 60%, fins 

al 2019). La pràctica totalitat de l’oli que es produeix en aquest territori es comercialitza 

a França. En aquesta realitat hi té un pes important el fet que aquesta zona és una de 

les poques de França que produeix oli d’oliva però també la capacitat del territori de 

posar-lo en valor. 

 

L’Associació Interprofessional Francesa d'Oliva es va crear el 1999., és una 

organització privada que reuneix els socis de la indústria de l’oliva francesa al llarg de 

tota la cadena de producció. 

És un espai de consulta i presa de decisions, i en aquest sentit la missió d’AFIDOL és 

estar  al servei de la professió per tal que pugui desenvolupar-se l'olivera francesa. 

 

Té una assemblea de 48 delegats, nomenats per les famílies professionals: 

productors, moliners, processadors d'oli d'oliva, transformadors d'olives de taula i 

vivers, que tria una junta de 24 membres. 

Finançament:  

 - subvencions específiques de la Unió Europea, l'Estat a través de FranceAgriMer, les 

regions de Provence-Alpes-Côte-d'Azur i Languedoc-Roussillon, el Departament de 

Drôme, el municipi de Nyons (Drôme). 

 

 - una dotació de comerciants importadors d’oli d’oliva, destinada en particular a 

accions de promoció. 

 

Principals conclusions extretes:  

 

- El mercat ( a nivell de tota Europa) valora cada cop més els productes amb 

certificació ECO i també els productes “amb relat”, en aquest sentit els olis 

monovarietals de varietats diferencials tenen un pes específic. 

- Els espais de trobada entre els diferents agents que intervenen en la cadena de 

producció i comercialització permet debatre estratègies a llarg termini i 

començar a treballar en projectes senzills. 

- En alguns casos no és necessari tenir els projectes definitius per començar a 

treballar, és més de voluntat que de recursos. 
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INTERCANVI  D’EXPERIÈNCIES PER AL SECTOR VITIVINÍCOLA DEL PALLARS: 

PRIORAT- MONTSANT  

 

14  participants 

 

Programa de l’intercanvi 

 

Dimecres dia 27 de novembre 

 06.15h Sortida de Tremp ( Estació autobusos)  i desplaçament  a Porrera  

 09.30h Arribada a Porrera i visita al Celler Els Planetes  

 12h Visita al Celler Cims de Porrera  

 14h Dinar Venta d’en Pubill – Cornudella del Priorat 

 16h Visita Celler Mas Doix+ Celler Ramon Pahí .  

 19h Entrada a l’ Hotel-Hostal Sport de Falset i sopar  

 

Dijous dia 28 de novembre 

 08h Esmorzar 

 08.45h Sortida hotel 

 09h Visita Celler Ferrer Bobet  

 11.30h Presentació Celler Orto vins, a càrrec de Joan Ascens, i de la DO 

Montsant, a càrrec de diversos membres de la Junta. Hostal Sport. Falset.  

 14h Dinar El Celler de l'Aspic  Falset  

 16h Visita Celler Comunica 

 18.30h  Sortida cap a Tremp 

 20.30h Arribada a Tremp 
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Recull d’imatges de les visites 

 

 

 

 

Visita Celler Les Planetes Visita Mas Doix 

 

 

Visita Ferrer Bobet Presentació DO montsant 
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1. Organització logística del viatge 
   

    Durada del viatge 
  

4,8 

Desplaçaments (autocar) 
  

4,5 
Horaris de les visites (extensió de les visites, agenda de 
visities) 

  
4,4 

La informació que s'ha donat sobre el viatge ha estat 
adequada? 

  
5,0 

    2. Continguts del viatge 
   

    De forma genèrica, les experiències visitades han estat 
apropiades? 

  
4,3 

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

  
4,4 

El material lliurat per la realització del viatge ha estat 
l'apropiat? 

  
4,3 

    3. Celler Els Planetes 
   

    Les explicacions han estat comprensibles? 
  

4,4 

Els continguts poden aplicar-se a la teva feina? 
  

4,0 

S'ha generat un debat profitós? 
  

3,4 

Aquesta experiència ha millorat els teus coneixements? 
  

3,9 

Aquesta experiència ha estat transferible al nostre territori? 
  

4,0 

    4. Celler Cims de Porrera 
   

    Les explicacions han estat comprensibles? 
  

4,9 

Els continguts poden aplicar-se a la teva feina? 
  

4,1 

S'ha generat un debat profitós? 
  

4,2 

Aquesta experiència ha millorat els teus coneixements? 
  

4,0 

Valoració de la visita des del punt de vista de l'experiència 
  

4,2 

    

    5. Celler Mas Doix 
   

    Les explicacions han estat comprensibles? 
  

4,8 

Els continguts poden aplicar-se a la teva feina? 
  

3,3 

S'ha generat un debat profitós? 
  

3,2 

Aquesta experiència ha millorat els teus coneixements? 
  

3,7 

Valoració de la visita des del punt de vista de l'experiència 
  

4,2 
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6. Celler Ramon Pahí 
   

    Les explicacions han estat comprensibles? 
  

3,7 

Els continguts poden aplicar-se a la teva feina? 
  

3,3 

S'ha generat un debat profitós? 
  

3,0 

Aquesta experiència ha millorat els teus coneixements? 
  

2,5 

Valoració de la visita des del punt de vista de l'experiència 
  

3,3 

    

    7. Celler Ferrer Bobet 
   

    Les explicacions han estat comprensibles? 
  

4,1 

Els continguts poden aplicar-se a la teva feina? 
  

3,6 

S'ha generat un debat profitós? 
  

3,9 

Aquesta experiència ha millorat els teus coneixements? 
  

3,7 

Valoració de la visita des del punt de vista de l'experiència 
  

4,1 

    

    8. Celler Orto vins 
   

    Les explicacions han estat comprensibles? 
  

4,8 

Els continguts poden aplicar-se a la teva feina? 
  

4,2 

S'ha generat un debat profitós? 
  

4,2 

Aquesta experiència ha millorat els teus coneixements? 
  

4,1 

Valoració de la visita des del punt de vista de l'experiència 
  

4,2 

    9. Presentació DO Montsant 
   

    Les explicacions han estat comprensibles? 
  

4,8 

Els continguts poden aplicar-se a la teva feina? 
  

4,6 

S'ha generat un debat profitós? 
  

4,7 

Aquesta experiència ha millorat els teus coneixements? 
  

4,0 

Valoració de la visita des del punt de vista de l'experiència 
  

4,7 

    10. Celler Comunica 
   

    Les explicacions han estat comprensibles? 
  

4,9 

Els continguts poden aplicar-se a la teva feina? 
  

4,2 

S'ha generat un debat profitós? 
  

4,1 

Aquesta experiència ha millorat els teus coneixements? 
  

4,1 

Valoració de la visita des del punt de vista de l'experiència 
  

4,2 

    

    11. Dinar Venta de'n Pubill 
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    En relació al menjar 
  

4,0 

En relació a l'oferta gastronòmica 
  

3,9 

En relació al tracte 
  

4,0 

Integració del producte local a l'oferta 
  

3,9 

    12. Sopar Hostal Sport 
   

    En relació al menjar 
  

4,2 

En relació a l'oferta gastronòmica 
  

4,2 

En relació al tracte 
  

4,2 

Integració del producte local a l'oferta 
  

3,5 

    13. Dinar Celler de l'Aspic 
   

    En relació al menjar 
  

4,8 

En relació a l'oferta gastronòmica 
  

1,5 

En relació al tracte 
  

4,2 

Integració del producte local a l'oferta 
  

4,7 

    14. Valoració global del viatge 
   

    Valoració del viatge 
  

4,8 

El viatge ha estat útil per conèixer bones pràctiques o 
experiències 

  
4,2 

    El viatge ha complert les teves expectatives? 
  

4,2 
 
15. Suggeriments 

           La rebuda dels cellers i el tracte envers nosaltres. La bona 
acollida i explicacions  

La durada jo ho faria amb més dies    
    La diversitat de formes de treballar dels cellers i d'enfocar-ho  

   Organització       
    La diversitat d'experiències en un mateix territori  
    La diversitat d'experiències en un mateix territori  
    

            Què millorarires del viatges?  
       Disminuïr densitat activitats 

           Comentaris o suggeriments generals per a properes visites     
     Molt ben organitzat.  

 
 

Només un detall: transport (conductor molt bé, un vehicle més 
còmode)  

   Després dels viatges es podríen fer reunions o taules de treball  
     Aprofundir en temes de comercialitzacions       
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Motius d’elecció del destí:  

 

La visita a territoris o DOs properes era una de les demandes de la taula de treball del 

sector vitivinícola, que es plantejava conèixer realitats de DOs catalanes ja 

consolidades per tal d’aprendre del seu procés de construcció. 

En aquest sentit, la DO Priorat és la DO catalana més reconeguda a nivell mundial. 

Paral·lelament, el fet de tenir empreses vitivinícoles que tinguin projectes en ambdós 

territoris ( Castell d’Encús/ Ferrer Bobet) 

 

 

Principals conclusions extretes:  

 

Procés de construcció lent 

Importància de la tradició i alhora de la “renovació” o “expertesa”  

Lideratges generosos 
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Resultats obtinguts 

 

Resultats quantitatius esperats:  

- 19 ramaders i altres agents participen a l’intercanvi del sector ramader 

- 18 productors d’oli i altres agents participen a l’intercanvi del sector oleícola 

- 14 vinaters i altres agents participen a l’intercanvi del sector vitivinícola 

- Realització dels intercanvis d’experiències. 

- Enquestes de satisfacció dels participants en els viatges. 

- Informe dels intercanvis d’experiències amb un recull de les bones pràctiques 

visitades que es presentarà a la resta de productors-elaboradors que no haguin 

pogut participar a l’intercanvi a la jornada de treball final. 

- 3 sessions finals de conclusions i presentació de l’informe de l’intercanvi 

- 4 mitjans de comunicació es fan resó dels intercanvis 

 

 

Indicadors d’avaluació de l’acció  

 

- 100% de  persones i empreses contactades per presentar l’intercanvi. 

- 100% de les visites concertades. 

- 95% d’assistents sobre els previstos.  

- Enquesta de valoració dels participants a l’intercanvi.  

- Informe d’avaluació final de l’activitat. 

- Nivell de repercussió als mitjans informatius 

 

 


