
 

 
 

SEMINARIS PROFESSIONALITZADORS PER A 

PRODUCTORS I RESTAURADORS DEL PALLARS JUSSÀ 
 

Programes de foment del desenvolupament local 
 
 

Tipus d’acció: Seminaris de suport al teixit productiu local 

 

Seminaris professionalitzadors per a millorar les competències professionals i empresarials del 

sector de la restauració al Pallars Jussà i augmentar la seva competitivitat 
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Metodologia, instruments metodològics i activitats previstes 
 

 

Els seminaris han volgut respondre específicament a les necessitats detectades en el sector de 

la restauració i dels productors-elaboradors. 

 

Com s’havia previst, s’han fet dos blocs de seminaris diferenciats. Per una banda, uns 

seminaris professionalitzadors específics per al sector de la restauració, donant continuïtat als 

realitzats durant el 2014 i centrats en tècniques de cuina; i per l’altra banda, s’han programat 

uns seminaris adreçats als dos sectors (restauració i productors) per dotar-los d’eines que els 

permetin millorar la comunicació empresarial i donar-los millor visibilitat als seus clients, així 

com fidelitzar-los. 

 

Aquest seminaris han respòs específicament a les necessitats detectades a la diagnosi 

realitzada en l’any 2013 i donen continuïtat als seminaris realitzats durant l’any 2014 amb una 

valoració molt alta per parts dels participants. 

 

Seminaris professionalitzadors específics per al sector de la restauració  

 

Després de finalitzar el seminari bàsic dissenyat a partir de les mancances col·lectives 

detectades durant l’acompanyament tècnic, enguany s’ha seguit amb noves sessions en forma 

de seminaris avançats. L’objectiu específic d’aquests és facilitar els coneixements sobre 

tècniques culinàries innovadores que els permetin millorar la seva cuina i fer-la més atractiva.  

 

S’han impartit dos seminaris: un primer sobre postres, adreçat a tots els restaurants de la 

comarca; i un segon de cuina per a restauradors, nivell avançat, adreçat a aquells restauradors 

que volen assolir un nivell de cuina que incorpori tècniques innovadores a la seva oferta 

gastronòmica. 

 

Ambos seminaris han tingut una durada de 20 hores repartides en 5 sessions de 4 hores 

cadascuna.   

 

Els continguts dels dos seminaris són els següents: 

 

- Seminari integral de postres: s’han tractat les tècniques bàsiques de la cuina dels 

postres, des d’una visió teòrica i pràctica, i s’ha fet èmfasi en els postres tradicionals de 

la comarca i en l’ús dels productes locals. Ha tingut lloc els dies 17 i 24 de febrer i 3, 10 i 

17 de març. 

 

- Seminari de cuina avançat: al seminari s’han elaborat nous plats per a donar via lliure a 

la imaginació, innovar en les receptes i en les maneres de fer tradicionals. A partir dels 

ingredients de sempre, s’han mostrar tècniques innovadores  de la cuina moderna que 
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aporten originalitat als plats i una manera  de singularitzar la cuina. Ha tingut lloc els 

dies 13, 15, 20, 22 i 27 d’octubre.   

 

Ha impartit els dos seminaris el cuiner Mariano Gonzalvo de Lo Pallers del Coc.  

 

Seminari integral de postres:  

Durant els mesos de febrer i març de 2015 s’ha dut a terme el seminari integral de postres, 

centrat en l’oferta gastronòmica dels restaurants en aquest àmbit, que no s’havia treballat en 

les anteriors accions. Els tallers van tenir una durada de 20 hores, repartides en 5 sessions de 4 

hores.  

Al seminari hi van assistir un total de 20 restauradors  i treballadors d’aquests de 18 

establiments de la comarca. 
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Seminari avançat de cuina per a cuiners:  

Una vintena de restauradors de la comarca van participar en aquesta acció, que té com a 
objectiu millorar la seva competitivitat alhora que donar-los un espai per compartir 
coneixements i aprenentatges. 

Aquest cop els nostres restauradors van treballar en receptes tradicionals incorporant 

tècniques de cuina més innovadores. L’objectiu de les sessions és donar a les ofertes 

gastronòmiques dels restauradors participants un valor afegit en termes de modernitat. 
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Seminaris professionalitzadors per als dos sectors: restauració i sector primari  

 

Els seminaris han tingut com a eix central la comunicació eficaç per a millorar el màrqueting 

empresarial. Hi ha tingut un paper rellevant les noves tecnologies i especialment de quina 

manera aquestes ens poden servir per a donar millor visibilitat al nostre producte o a la nostra 

cuina i com ens poden ajudar a fidelitzar els clients. 

 

Els seminaris han volgut reforçar la idea que cal invertir mínimament en una imatge de qualitat 

i professional per molt petit que sigui el negoci. A partir d’aquí, s’ha fet un mapa de possibles 

vies de comunicació digital i de solucions associades amb la venda (màrqueting digital i venda 

on line).  

 

S’han impartit 6 seminaris-tallers que han volgut incidir en els coneixements bàsics sobre 

comunicació eficaç a partir de diferents temes com són: la millora de la pàgina web; eines per 

a fidelitzar els clients; com una imatge pot transmetre el que es vol; eines de venda on line;  

etc.   

 

Els participants que han assistit als seminaris-taller han optat a un assessorament 

personalitzat per tal de concretar els continguts adquirits en el seminari-taller a la seva pròpia 

empresa.  

 

Els 6 seminaris professionalitzadors dirigits al sector de la restauració i al sector primari, han 

tingut una durada de 5 hores cadascun i s’han impartit els dies 11, 18 i 25 de febrer, 2 i 9 de 

març, 16 de març i 13 i 20 d’abril.  
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Els seminaris sobre comunicació eficaç per a restauradors i productors del  Pallars 

Jussà han estat els següents:  

 

- Seminari 1 La imatge corporativa i imatge de marca: aquest seminari ha tractat la 

importància de la imatge corporativa tant a nivell d’empresa com a nivell de producte. 

S’han analitzat els valors i continguts que s’han de transmetre amb la imatge 

corporativa i amb la marca i si la nostra proposta compleix els requisits. (11 de febrer) 

- Seminari 2: L’estratègia i els canals de comunicació digital: aquest seminari ha donat 

algunes pistes sobre com planificar de manera estratègia la comunicació de nostre 

negoci tenint en compte les eines digitals (web, mailing, etc.) per tal d'arribar tant al 

consumidor local com a l'extern. S’ha parlat de fidelització i de segmentació de mercats. 

(18 de febrer) 

- Seminari 3: Manteniment i posada en marxa d’una web amb WordPress: aquest 

seminari ha volgut donar algunes pautes pràctiques sobre l'ús i posada en marxa d'un 

gestor de continguts basat en el WordPress. S’ha fet una introducció a aquest tipus de 

gestor de web per tal de conèixer les seves possibilitats. (25 de febrer) 

- Seminari 4: La gestió de clients, introducció a CRM (software de gestor de relació amb 

clients): Aquest seminari ha volgut orientar sobre el concepte de CRM (gestor de relació 

amb clients), una eina que tot i ser pròpia de grans empreses pot ajudar a petits negocis 

a gestionar la seva relació amb els clients per tal de conèixer al màxim les seves 

necessitats i poder adaptar la comunicació a un oferta personalitzada i segmentada. 

També s’ha parlat dels “social CRM”, aquells que estan vinculats a les xarxes socials. (2 i 

9 de març) 

- Seminari 5: La comunicació on line activa i a les xarxes socials seminari que s’ha 

orientat a conèixer les principals vies de comunicació on line que poden ajudar a 

potenciar el màrqueting digital del nostre negoci.  S’ha parlat de màrqueting de 

continguts i de xarxes socials. (16 de març) 

- Seminari 6: Plataforma de venda on line: Les botigues virtuals: Aquest seminari va 

plantejar algunes possibles solucions relacionades amb el comerç electrònic i a ajudar a 

dissenyar de manera pràctica l’estructura d'una botiga virtual tenint en compte els 

principals requeriments que s’han de resoldre. (13 i 20 d’abril). 

 

Aquest seminaris han anat a càrrec de l’empresa de comunicació Espai Nòmada i s’han 

realitzat a les instal·lacions de l’Ajuntament de Tremp. 

 

Els seminaris s’han difós a partir de material gràfic imprès distribuït en espais estratègics de la 

comarca; s’ha fet arribar correus electrònics a tots els membres associats i se’ls ha trucat 

personalment per explicar-los en detall els continguts dels seminaris.  

 

S’ha comptat igualment, amb la col·laboració de la Taula de coordinació per al foment dels 

productes agroalimentaris locals, órgan creat fa tres anys, a l’inici de la campanya, les funcions 
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de la qual són fer el seguiment i la valoració de les activitats realitzades dins del projecte “Al 

teu gust, aliments del Pallars”, així com aportar propostes de noves accions a dur a terme.  

 

Per al desenvolupament de l’acció s’ha comptat amb l’equip tècnic format per l’Ajuntament de 

Tremp i l’empresa mOntanyanes. Aquests treballen coordinadament en el projecte per a 

desenvolupar les accions previstes.  

 

 
 

Les sessions es van programar amb una durada de 3 o 4 hores per taller, per tal de facilitar el 

seguiment a les mateixes, i es van acompanyar de tutories individuals, a càrrec dels mateixos 

experts, per completar els coneixements rebuts amb unes indicacions bàsiques sobre la 

transferibilitat al propi negoci.  

Es van dur a terme 5 assessoraments individuals, amb una durada mitjana d’una hora per 

sessió. 
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Avaluació de l’acció 
 
Els resultats quantitatius aconseguits superen notablement els resultats esperats a l’inici del 
projecte, la qual cosa ens permet valorar molt positivament la participació de productors, 
elaboradors i empreses de restauració; així com la incidència en el públic professional i 
ciutadania en general.  
 
 
Resultats quantitatius esperats Resultats quantitatius 

aconseguits 

Índicador d’avaluació 

2 seminaris específics per als 

restaurants de la comarca 

 

2 seminaris específics per als 

restaurants de la comarca 

 

Nombre de participants en el 

seminari de postres:20. 18 

establiments  

Nombre de participants en el 

seminari de cuina avançada: 18, 

13 establiments 

6 seminaris específics per als 

restaurants i els productors-

elaboradors de la comarca 

 

6 seminaris específics per als 

restaurants i els productors-

elaboradors de la comarca 

 

Nombre de participants en els 

seminaris: 22/ 19 empreses. 

Nombre d’empreses que reben 

assessorament personalitzat: 5 
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Repercussió als mitjans de comunicació 
 
Pallars Digital (13/2/2015) 
http://www.naciodigital.cat/pallarsdigital/noticia/3622/comenca/cicle/seminaris/sobre/comu
nicacio/eficac/tremp 
 

 
 
Lo Pallars TV (12/2/2015) 
http://www.lopallars.tv/component/content/?view=featured&start=100 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.naciodigital.cat/pallarsdigital/noticia/3622/comenca/cicle/seminaris/sobre/comunicacio/eficac/tremp
http://www.naciodigital.cat/pallarsdigital/noticia/3622/comenca/cicle/seminaris/sobre/comunicacio/eficac/tremp
http://www.lopallars.tv/component/content/?view=featured&start=100
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Pirineu TV (23/2/2015) 
http://www.pirineustv.cat/2015/02/al-teu-gust-aliments-del-pallars/ 
 

  
 

   
 
 
Pallars Digital (21/10/2015) 
http://www.naciodigital.cat/pallarsdigital/noticia/4768/seminari/avancat/cuina/pels/restaura
dors/pallars/jussa 
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Vilaweb (28/10/2015) 
http://www.vilaweb.cat/noticies/una-vintena-de-restauradors-del-jussa-aprenen-tecniques-
de-cuina-innovadores-per-aplicar-a-les-receptes-tradicionals/ 

 
 
 
La Mañana (29/10/2015) 
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Annex 1. Currículum Vitae de Mariano Gonzalvo 
 
Mariano Gonzalvo és cuiner i està establert des de fa 5 anys al Pallars Sobirà, on és propietari 
de l’Espai Gastronòmic Lo paller del Coc, a Surp. 
 
Anteriorment , durant 15 anys, va estar professor i director de l’Escola Hofman de Barcelona i 

cap de cuina del restaurant “El dorado petit” de Sant Feliu de Guíxols. 


