
 

 
 

JORNADA PER AL SEGMENT ECOLÒGIC  

DEL PALLARS JUSSÀ 
 

Programes de foment del desenvolupament local 

 

Tipus d’acció: - Jornades ocupacionals i de desenvolupament local 

 

Amb l’objectiu de millorar la comercialització dels productes ecològics de la comarca aquesta  

jornada ha volgut posar en contacte  nous clients potencials amb els productors i facilitar 

l’establiment de relacions comercials  

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



Al teu gust, aliments del Pallars -  “Treball a les 7 comarques” 2015 

 

2 
Jornada per a empreses del segment ecològic i de qualitat 

 

Denominació de l’acció 
 

Jornada per al segment ecològic del Pallars Jussà 

 

Justificació o motivació de l’acció 
 

“Al teu gust, Aliments del Pallars” és la marca agroalimentària dels productes produïts a la 

comarca del Pallars Jussà que ha impulsat l’Ajuntament de Tremp conjuntament amb diversos 

agents socials implicats en el desenvolupament i dinamització del sector. El projecte arrenca 

d’un extens procés de participació ciutadana iniciat l’any 2007. 

 

Aquesta marca agroalimentària és la branca principal d’una estratègia de diferenciació i 

comercialització de productes agroalimentaris locals i que ha d’anar en coordinació amb altres 

sectors de la comarca (restauració, hostaleria i cases de turisme rural). 

 

“Al teu gust” té com a objectiu posar en valor els productes agroalimentaris de la comarca i 

dotar-los de major reconeixement tant a dins com a fora del Pallars, així com la voluntat de 

posicionar la comarca com un referent en relació a la cuina de proximitat i  de qualitat . 

 

Des de que es va iniciar la marca “Al teu gust” s’han dut a terme un conjunt d’accions 

destinades a donar a conèixer el producte local, millorar la seva comercialització, així com les 

competències empresarials dels productors-elaboradors vinculats al projecte.  

 

Específicament, l’any 2013, en el marc del projecte “Projecte per a la millora de la 

competitivitat del sector agroalimentari al Pallars Jussà” es va estar treballant de manera 

molt estreta amb les empreses agroalimentàries per obtenir una visió detallada de com són i 

els reptes a que s’enfronten, així com les accions que caldria dur a terme per tal de superar-

los. 

Durant l’estudi es van detectar a la comarca del Pallars Jussà prop de 100 empreses que 

produeixen i comercialitzen productes agroalimentaris, amb una facturació agregada de 

65,8M€. De manera estimada es va calcular que al 2014 donaven feina a unes 500 persones. 

Actualment, aquestes xifres han disminuït, degut al tancament d’una de les empreses més 

grans en el sector. Amb tot, continua tenint un pes important i amb projecció de creixement.     

Si es realitza un anàlisi per sectors tradicionals de les empreses de la comarca es pot observar 

com a nivell de massa crítica empresarial hi ha una forta concentració en el sector carni i 

d’embotits, que per si sol agrupa al 55% de les empreses de la comarca i en representa el 43% 

de la seva facturació. Seguidament, destaquen altres sectors com el lacti, amb poca 

concentració d’empreses però un nivell de facturació molt elevat (aquestes xifres han variat 

amb seguretat degut al tancament de Copirineu) , i el de vins i licors amb algunes empreses 

emblemàtiques i de referència a nivell català, i empreses joves i de nova creació, sobretot en el 

sector del vi, que han sorgit en els darrers anys.  
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Un primer anàlisi sembla indicar, quan s’analitza per sector, que al Pallars Jussà hi ha moltes 

tipologies d’empreses diferents amb realitats i reptes molt diferenciats, però quan 

s’aprofundeix en l’anàlisi des d’un punt de vista més transversal, s’observa com en realitat la 

situació del sector és molt més homogènia, bàsicament per dos motius: 

 La major part de les empreses identificades són productors petits artesanals amb 
venta comarcal i que disposen d’un punt de venda propi. 
 

 S’observa una tendència transversal a tots els sectors de creixement del nombre de 
productors ecològics. Existeix un bon número d’empreses ja certificades i un fort 
potencial d’empreses que a futur volen obrir línies de producte ecològic. 

 
 

Així doncs, tenint en compte la tipologia d’empreses de la comarca i les diferents formes de 

competir en el mercat alimentari, es va acordar que les dues estratègies en que tenia sentit 

competir i per tant, desenvolupar accions a futur són: l’estratègia gourmet i l’estratègia 

ecològica.  

Partint d’aquest punt, i analitzant la situació actual del mercat de l’alimentació a nivell català i 

estatal (els principals mercats de les empreses de la comarca) es van identificar amb les 

empreses els principals reptes a què s’enfronten tenint en compte les opcions estratègiques en 

què volen competir (estratègia gourmet i estratègia ecològica) així com els principals factors 

clau d’èxit a tenir presents en cada una d’elles. 

Reptes estratègics generals de les empreses 

1. Diferenciar-se i generar marca 
2. Conèixer i arribar al consumidor final 
3. Accedir a nous clients 
4. Optimitzar els costos de producció i incrementar la dimensió de les empreses 

 

L’acció que s’ha portat a terme ha volgut incidir especialment en el repte 3, l’accedir a nous 

clients específicament en els sectors ecològic i gourmet/producte de qualitat, que són els que 

aglutinen la major part d’empreses del sector al Pallars Jussà. 
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Objectiu general 
 

L’objectiu general que es persegueix en el marc del projecte és millorar les estratègies de 

comercialització dels productors ecològics i de qualitat del Pallars Jussà. 

 

 

Objectius específics  
 

 Millorar el contacte i la interrelació entre empreses productores / elaboradores i 
els agents comercials.   

 Reflexionar i debatre sobre els principals criteris de compra dels clients de manera 
directa amb ells mateixos.  

 Fer avançar el procés de canvi estratègic de les empreses i els empresaris cap a 
models més adaptats a la demanda. 

 Facilitar el coneixement entre empreses productores / elaboradores del Pallars 
Jussà amb altres empreses del mateix sector en comarques properes i amb 
necessitats semblants. 

 Aprofundir en el coneixement de diferents canals de comercialització per 
contribuir a les empreses a trobar la millor estratègia comercial per la seva realitat 
empresarial.  

 

 

Metodologia, instruments metodològics i activitats realitzades 
 

La metodologia utilitzada ha buscat combinar l’anàlisi de primer nivell  a través d’experts en 

comercialització i distribució de productes de qualitat i ecològics amb un procés d’interacció 

entre les empreses i operadors del sector. Aquests dos eixos d’actuació han confluït en el marc 

de la jornada de networking que s’ha desenvolupat al llarg d’un dia sencer, amb diferents 

accions específiques i s’ha complementat amb una sessió d’un matí sobre comercialització a 

través d’experiències turístiques.  

L’equip tècnic consultor, a partir de la informació recollida i d’un extens procés de recerca a 

partir de fonts directes i indirectes vinculades amb els sectors ecològic i de qualitat, ha 

gestionat i organitzat les jornades amb l’objectiu d’aprofundir en el coneixement entre els 

productors ecològics i de qualitat del Pallars Jussà i els seus potencials clients. A l’hora s’ha 

volgut possar en relació empreses productores i elaboradores de les comarques de l’Alt 

Pirineu, amb estractures de funcionament i comercialització similars.  
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D’aquesta manenera, tot el procés s’han diferenciat en dues jornades, una jornada de 

networking en la que s’ha tractat específicament la comercialització de productes ecològics i 

de qualitat a partir d’agents comercials i distribuidors i una segona jornada en la que s’ha 

aprofundit específicament en un dels canals de comercialització: la venta directa a partir de les 

mateixes explotacions i obradors.  

 

Jornades de networking 

 

 

En en el cas de la  jornada de networking, en el procés de cerca de les empreses compradores, 

s’ha intentat comptar amb representativitat dels canals de venta més utilitzats o comuns per a 

petites empreses com les del Pallars Jussà. A més, s’han buscat empreses de referència en el 

sector ecològic i en el sector gourmet. Ens canals de venta escollits han estat:  

- Comerços especialitzats en producte ecològic 

- Grans superfícies  

- Distribuidors especialitzats en ecològic 

- Distribuidors especialitzats en producte de proximitat/qualitat 

- Restaurants 

- Grups de consum 

 

Per tal d’aconseguir fer un recull prou exhaustiu d’empreses compradores d’ambdós sectors, 

s’han utilitzat intermediadors de referència. En el cas dels operadors en producte ecològic, la 

guia d’operadors ecològics facilitada per el Consell Català de la Producció Agrària Ecològica; i 

en el cas dels productes de qualitat, el Cluster Catalunya Gourmet. A més, s’han utilitzat fonts 

especialitzades, com publicacions, associacions i entitats vinculades a la producció ecològica, i 

en molts casos, la informació aportada pels mateixos productors adherits al projecte, que han 
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facilitat contantes comercials d’empreses amb les que treballen o coneixen i que poden ser un 

referent per a altres empreses productores que treballen amb altres agents.  

 

De la totalitat d’empreses detectades, es va fer una primera sel·lecció per escollir aquelles que 

es convidaria a la taula d’experiències. En aquest sentit, i per comptar amb una màxima 

representativitat, es va triar un representat de cada un dels canals de comercialització. A la 

resta d’empreses se’ls ha facilitat (per contacte telefònic i on line) informació sobre les 

jornades per tal d’intentar que a més de les empreses participants a la taula d’experiències, hi 

hagués també presència d’altres empreses del sector que participèssin al dinar de networking. 

 

Organització de les jornades de networking: 

La jornada ha estat dividida en tres parts diferenciades: 

1ra part: Anàlisi tècnica de la situació del sector ecològic i dels productes de qualitat i 

valoració dels potencials canals de venta. Per a realitzar aquest anàlisi s’ha contactat amb dos 

experts en la matèria. La retrospectiva del sector ecològic, les perspectives de comercialització 

i l’anàlisi del sector, l’ha realitzat Josep Garcia, director comercial de Mercabarna, que acaba 

de realitzar un estudi en aquest sentit. Tot seguit, Ramon Sentmartí, especialista en venta de 

proximitat i circuits curts de comercialització ha realitzat un anàlisi sobre els diferents canals 

de venta existents i les característiques més rellevants de cadascún d’ells.  

L’objectiu específic d’aquesta primera part era entendre en quina situació ens trobem 

actualment, específicament a Catalunya, en relació a la producció i consum de productes 

ecològics. I també, en relació a la intervenció del Ramon Sentmartí, que les empreses 

assistents poguèssin valorar, en funció de la seva realitat particular, quins poden ser els canals 

de venta que més s’adequen a la seva manera de funcionar.  

2na part: Presentació dels agents comercials convidats. Es va convidar a diferents empreses i 

projectes que representaven diferents canals de venta possibles: grans superfícies, 

distribuidors especialitzats en ecològic, distribuidors especialitzats en procte local, grups de 

consum, comerços especialitzats i restaurants. En cada cas en concret, se’ls va demanar que 

expliquèssin com funcionen a la seva empresa (per aconseguir entendre la logística de les 

produccions agroalimentàries ecològiques i de qualitat); i que responguèssin una única 

pregunta: quins són els requisits que demanen a un productor (en què es fixen, què valoren) 

perquè aquest acabi convertint-se en proveïdor.  Al finalitzar les intervencions va obrir-se el 

debat amb el públic assistent. La moderació va anar a càrrec de Ramon Sentmartí.  

Les persones representants d’empreses i entitats que van participar a la taula d’expericències 

foren:  

- Vadó Mora, gerent de Bioconsum, agrupació debotigues especialitzades en producte ecològic. 
- Lluis Garcia, director comercial de Plusfresc, cadena de supermercats especialitza en producte 
fresc. 
- Martí Majoral, responsable de compres de MónVerd, cooperativa de distribució de productes 
ecològics. 
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- Josep Capdevila, expert en distribució a l’àrea metropolitana. 
- Berta Arcarons, membre de Lo Fato, grup de consum de les terres de Lleida. 
- Mauricio Fita, impulsor de Pirineu en boca, restaurant i botiga de productes del Pirineu a 
Barcelona. 
 
3ra part: Organització d’un dinar de networking entre productors i agents comercials 

A l’entrar a la sala es va indentificar a cada persona segons la seva condició de productor / 

elaborador (tarja identificativa de color verd); d’agent comercial (tarja identificativa de color 

blau) o agent de suport (tècnics de l’administració pública, d’entitats de dinamització, etc. – 

tarja de color blanc). L’objectiu d’aquesta identificació era faciltar l’intercanvi i els contactes 

comercials. A més, es va dinamitzar aquesta part amb la participació directa dels tècnics del 

projecte i dels consultors, actuant com a “anfitrions” de la jornada, presentant a uns i altres i 

motivant les trobades.   

En aquesta part van intervenir directament, a més, els productors adherits al projecte, que van 

aportar els seus productes per a elaborar el dinar i van tenir l’oportunitat de presentar els 

productes a les empreses assistents. El dinar va ser cuinat per professionals de la restauració 

de l’associació APAT, gran part dels quals són restaurants adherits al projecte “Al teu gust. 

Aliments del Pallars”. 

 

Els productors d’Al teu gust que van participar a la jornada i al dinar foren:  

 

-  Postres de Music 

- És Pallarès 

- Formatges  Vilavella  

- Casa Roca 

- Badia Xarcuters  

- Cal Tomàs 

- Casa Masover  

- Carns Batlle 

- Ecorder 

- Cal Portalé  

- Brunec  

- Cervesa Ctretze  

- Roia, ecològica dels Pirineus Celler 

Vila Corona 

- Xics Cal Borrech 

 

 

- Dolça de Pallars 

- Licors Portet 

- Celler Terrer de Pallars 

- Celler Sauvella 

- Celler Miquel Roca 

 

 

Es van inscriure 62 persones a la jornada  
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Jornada de comercialització en venta directa a l’explotació / obrador 

 

 

 

Per realitzar la jornada de comercialització s’han cercat experiències d’altres territoris i del 

mateix territori que puguin ser considerades com a bones pràctiques i que utilitzin sistemes de 

gestió diferenciats, per poder mostrar un ventall ampli de maneres de treballar i estructurar 

sistemes de venta directa vinculada a experiències turístiques.  

 

La jornada ha comptat amb una primera intervenció tècnica de David Esteller, consultor expert 

en dinamització,màrqueting i creació de productes turístics. Aquest ha fet una retrospectiva de 

tot el procés de desenvolupament, gestió i comercialització d’experiències turístiques 

vinculades al sector agroalimentari i a la venta directa. S’ha parlat de totes les fases prèvies i 

preparatòries, abans de dissenyar l’experiència, de les claus per a dissenyar una experiència 

existosa i com comercialitzar-la, fixar l’estratègia de preus, de màrqueting, etc.  

 

Posteriorment, s’ha realitzat la taula d’experiències que ha inclòs iniciatives público-privades 

(Museo de la Sidra del País Basc, Joxé M. Alberro, director), experiències privades d’altres 

territoris (Visita Granges de la Garrotxa, Joan Bassets, president) i experiències privades del 

propi territori (Vine al Pallars, viu el Jussà, Jopep Palau, president APAT). A més, s’ha comptat 

amb Hugo Palomar, CEO de l’empresa Foody & Tours especialitzada en el disseny i 

comercialització d’experiències turístiques vinculades a l’alimentació i la gastronomia a públic 

estranger. A la taula d’experiències s’ha posat en debat els conceptes introduïts per David 

Esteller, i s’ha fet especial èmfasis en l’estratègia comercial de l’experiència turística en 

aspectes com el preu, la segmentació dels clients, el públic objectiu al que es dirigeixen, i les 

tendències que es perceben en el mercat d’aquest tipus de productes.  

En acabar les jornades, els ponents van participar en una visita guiada a un dels cellers adherits 

al projecte.  

Es van inscriure 38 persones a la jornada.
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Calendari i fases d’execució  

 
El projecte s’ha organitzat en una sola fase que ha cobert totes les activitats especificades en el 

punt anterior.  

De forma esquemàtica, el calendari que s’ha seguit és el següent: 

 

Mes Gener Febrer 

Setmana 2a 

setmana 

gener 

3a i 4a setmana 

de gener  

1a i 2a 

setmana de 

febrer 

3a setmana 

de febrer 

4a setmana de 

febrer 

Activitat:  

Jornada networking 

Reunió 

d’inici 

Preparació 

jornada 

Preparació de 

la jornada 

16 de 

febrer: 

Jornada de 

networking 

Tancament de 

la jornada 

(valoracions i 

enviament de 

contactes) 

Activitat:  

 

Jornada de 

comercialització en 

venta directa a 

l’explotació / 

obrador 

Reunió 

d’inici 

 Preparació 

jornada 

Preparació 

jornada 

25 de febrer:  

Jornada de 

comercialització 

en venta 

directa 
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Avaluació de l’acció 
 
Jornada de networking:  

Resultats quantitatius esperats Resultats quantitatius 

aconseguits 

Índicador d’avaluació 

10 empresaris del segment 
ecològic de la comarca 
participen en la jornada 
 

Participen a la jornada 56 

persones, de les quals 51 són 

d’empreses (la resta són agents 

de dinamització). D’aquestes, 8 

són agents comercials i 43 són 

d’empreses productores. 

D’aquestes 43, 23 són 

d’empreses del Pallars Jussà 

adherits al projecte, i la resta, 

20, són d’empreses productores 

d’altres comarques. En total 

participen 20 persones 

d’empreses de producció 

ecològica i 23 de producció no 

ecològica. De les 20, 13 

persones són d’empreses del 

Pallars Jussà, que representen 

concretament 10 empreses.    

Nombre de persones 

participants a la jornada: 56 

Nombre d’empreses: 49 

Nombre d’empreses de 

producció ecològica: 14 

Nombre d’empreses de 

producció de qualitat: 35 

Nombre d’empreses del Pallars 

Jussà de producció ecològica: 10 

5 clients potencials participen 
en la jornada 
 

8 clients potencials han 

participat a la jornada 

Nombre d’agents comercials 

que han participat a la jornada: 

8 

 

Valoracions de la jornada: S’ha recollit la valoració de 18 persones participants (corresponent 

a 17 empreses i 1 agent de dinamització). Les puntuacions van de l’1 al 4, essent 1 la puntuació 

més desfavorable i 4 la més favorable.  

- Se t’ha informat i convocat adequadament de l’hora, lloc i continguts de la sessió formativa? 

3,8 

- Les sales on s'ha realitzat la sessió i les instal·lacions han estat adequades? 3,7 

- Consideres que el format de la sessió, amb presentacions, taula d'experiències i dinar de 

networking, ha estat adequat? 3,8 

- Com valores, de forma general, els continguts de la jornada? Han complert les teves 

expectatives? 3 

- Com valores la presentació de JOSEP GARCIA, director comercial de Mercabarna? 3,1 

“Vaig trobar a faltar la proximitat amb el territori al que es dirigia. Va ser massa genèric.” 

- Com valores la presentació de RAMON SENTMARTÍ, expert en producte local? 3,6 

“Van faltar relacions problemes reals del territori/possibles solucions” 

- Com valores la TAULA D'EXPERIÈNCIES amb agents comercials, distribuidors, grans 

superfícies i grups de consum? 3,6 

“Potser massa teòric” 
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“Ha faltat temps en el debat conjunt” 

- Has pogut aprofitar la jornada per fer contactes amb els diferents agents comercials? 2,8 

- Consideres que el format de la Jornada ha facilitat la participació i el diàleg entre els 

assistents? 3,6 

- Comentaris respecte al global de la jornada:  

 

“Més jornades de trobades però amb distribuïdors oberts cap al sector vitícola i no tant amb el 

sector ecològic, si nó cap al petit productor de productes de qualitat. Accions conjuntes dels 

productors per donar-nos a conèixer fora de la comarca.” 

 

“Primer de tot felicitar-vos per l’organització, per la puntualitat i per portar ponents diferents i 

tots interessants. Respecte els ponents potser perquè som molt petits, potser perquè ell 

només es va limitar a donar xifres, el que menys em va agradar i va aportar va ser el dr 

comercial de Mercabarna. Un 10 pel Ramon Sentmartí i pel Josep Capdevila. Van anar al gra. 

Enhorabona pel dinar que ens vau oferir amb productes locals i de tan bona qualitat. Va estar 

una jornada molt profitosa tan a nivell de contactes com de trobar canals de venda amb webs 

en concret.... Enhorabona per la feina ben feta. Urgell” 

 

“Tornar a fer una jornada amb els productors de la comarca sols, a veure si ens posem d'acord 

i fem alguna acció conjunta per a vendre, transport,...” 

 

“Crec que el networking ens l'hauríem de fer primer les 5 comarques del Pirineu. I després 

encaminar-nos cap als distribuïdors/etc...” 

 

“Crec que va quedar molt palesa la manca de coordinació que tenim entre productors locals. 

Potser caldria veure si en altres llocs semblants al nostre territori (Alps, Trentino italià...) tenen 

algun model d'associacionisme que funcioni o existeix alguna empresa de transport privada 

que els soluciona aquesta mancança.” 

 

“Fer una jornada de networking on els productors tinguem una taula , per presentar els 

nostres productes i els interessats vagin passant a presentar-se i conèixer el producte.” 

-Has trobat a faltar representació d'algun canal de comercialització? Quin? 

“Algun que no estès tant vinculat amb els productes ecològics i més vinculat amb el sector 

vitícola” 

“Més distribuïdors” 
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Jornada de comercialització a través de venta directa:  

Indicador d’avaluació Resultats quantitatius 

aconseguits 

Nombre de persones inscrites 41 

Nombre de persones 
participants 

40  

Nombre d’empreses 

participants 

27 

Nombre d’empreses 

agroalimentàries adherides a “Al 

teu gust” 

9 
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Jornada per a empreses del segment ecològic i de qualitat 

 

Repercussió als mitjans de comunicació 
 
La Vanguardia (16/2/2016) 
http://www.lavanguardia.com/vida/20160216/302205506206/el-pallars-jussa-aposta-per-la-
venda-de-proximitat-dels-productes-agroalimentaris.html 

 
 
324/Notícies (16/2/2016) 
http://www.ccma.cat/324/el-pallars-jussa-aposta-per-la-venda-de-proximitat-dels-productes-
agroalimentaris/noticia/2713677/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ccma.cat/324/el-pallars-jussa-aposta-per-la-venda-de-proximitat-dels-productes-agroalimentaris/noticia/2713677/
http://www.ccma.cat/324/el-pallars-jussa-aposta-per-la-venda-de-proximitat-dels-productes-agroalimentaris/noticia/2713677/
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Jornada per a empreses del segment ecològic i de qualitat 

 

Pallars Digital (16/2/2016) 
http://www.naciodigital.cat/pallarsdigital/noticia/5366/productors/distribuidors/ecologics/qu
alitat/es/troben/tremp 

 
 
La Borrufa (16/272016) 
http://laborrufa.com/trobada-per-a-productors-i-distribuidors-decologics/ 
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Jornada per a empreses del segment ecològic i de qualitat 

 

PirineusTV (16/2/2015) 
http://www.pirineustv.cat/2016/02/venda-productes-proximitat-al-pallars-jussa/ 

 
 
Directe.cat (16/2/2016) 
http://www.directe.cat/acn/703899/el-pallars-jussa-aposta-per-la-venda-de-proximitat-dels-
productes-agroalimentaris 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.directe.cat/acn/703899/el-pallars-jussa-aposta-per-la-venda-de-proximitat-dels-productes-agroalimentaris
http://www.directe.cat/acn/703899/el-pallars-jussa-aposta-per-la-venda-de-proximitat-dels-productes-agroalimentaris
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Jornada per a empreses del segment ecològic i de qualitat 

 

La Mañana (17/2/2016) 

 
 
 
 
Vilaweb (26/2/2016) 
http://www.vilaweb.cat/noticies/el-jussa-aposta-per-la-venda-directa-dels-productes-
agroalimentaris-com-a-reclam-turistic/ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.vilaweb.cat/noticies/el-jussa-aposta-per-la-venda-directa-dels-productes-agroalimentaris-com-a-reclam-turistic/
http://www.vilaweb.cat/noticies/el-jussa-aposta-per-la-venda-directa-dels-productes-agroalimentaris-com-a-reclam-turistic/
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Jornada per a empreses del segment ecològic i de qualitat 

 

Al dia (25/2/2016) 
http://www.aldia.cat/catalunya/territori/noticia-jussa-aposta-per-venda-directa-dels-
productes-agroalimentaris-com-reclam-turistic-20160225131259.html 
 

 
 
 
Ràdio Seu (25/2/2015) 
http://www.radioseu.cat/noticies/el-pallars-jussa-aposta-per-la-venda-directa-dels-productes-
agroalimentaris 
 

 
 
 
 
 
 

http://www.aldia.cat/catalunya/territori/noticia-jussa-aposta-per-venda-directa-dels-productes-agroalimentaris-com-reclam-turistic-20160225131259.html
http://www.aldia.cat/catalunya/territori/noticia-jussa-aposta-per-venda-directa-dels-productes-agroalimentaris-com-reclam-turistic-20160225131259.html
http://www.radioseu.cat/noticies/el-pallars-jussa-aposta-per-la-venda-directa-dels-productes-agroalimentaris
http://www.radioseu.cat/noticies/el-pallars-jussa-aposta-per-la-venda-directa-dels-productes-agroalimentaris


Al teu gust, aliments del Pallars -  “Treball a les 7 comarques” 2015 

 

18 
Jornada per a empreses del segment ecològic i de qualitat 

 

 
Pallars Digital (25/2/2016) 
http://www.naciodigital.cat/pallarsdigital/noticia/5418/jussa/aposta/venda/directa/dels/prod
uctes/agroalimentaris 
 

 

http://www.naciodigital.cat/pallarsdigital/noticia/5418/jussa/aposta/venda/directa/dels/productes/agroalimentaris
http://www.naciodigital.cat/pallarsdigital/noticia/5418/jussa/aposta/venda/directa/dels/productes/agroalimentaris

