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1 INTRODUCCIÓ 

1.1 Justificació 

El Pla Estratègic de Desenvolupament del Pallars Jussà, fixa sis línies de desenvolupament, dins 

les quals es troben: l’impuls de produccions competitives pel sector primari (Línia 1), la creació 

de productes turístics (Línia 2), la promoció d’indústries auxiliars i complementàries als sectors 

d’especialització (Línia 4) així com l’aprofitament dels grans projectes de l’entorn (Línia 5). 

Dins la cerca de nous camins de desenvolupament de la comarca i tenint en compte aquestes 

línies de desenvolupament, en el seu moment es va identificar l’àmbit de la cervesa artesana 

com un espai de possible sorgiment de projectes que podria posar en relació bona part 

d’aquestes prioritats.  

Per aquest motiu es va realitzar una proposta amb l’objectiu de desenvolupar un projecte 

integral per impulsar el sorgiment d’un petit cluster al voltant de la cervesa artesana. Aquest 

agruparia la producció agrària de cereal, la seva transformació en malta, la pròpia producció i 

distribució de cervesa artesana i al mateix temps, totes les activitats turístiques relacionades 

amb aquest sector que es poguessin desenvolupar. 

A partir d’aquí es va estudiar el mercat per avaluar-ne la seva potencialitat. D’aquesta manera es 

va observar que tot i el decreixement experimentat el 2012, el consum de cervesa a Espanya era 

molt inferior a la mitjana europea. A més a més, la industria cervesera dóna un fort impuls al 

sector agrícola, al manteniment de les explotacions i a la creació de llocs de treball. D’altra banda 

el sector de la cervesa artesana experimenta un fort creixement mantenint però una quota de 

mercat petita en comparació amb altres països amb un mercat de cervesa artesana més madur. 

Per tant doncs es va concloure que el sector de la cervesa artesana tenia potencial. 

Es va copsar que els consumidors de cervesa artesana són més fidels al concepte i fins i tot es 

mostren interessats en participar en rutes gastronòmiques i cerveseres, havent-hi cada cop més 

productes turístics i de cervesa artesana a Catalunya. Per tant doncs, es va poder concloure que 

formular una experiència turística al voltant de la cervesa artesana tenia sentit. 
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En paral·lel es van identificar els diferents agents que podrien estar interessats en el 

desenvolupament del microcluster de la cervesa artesana, com per exemple productors de 

cereals, els mateixos productors actuals de cervesa artesana o un grup de propietaris que 

planejaven crear una plantació de llúpol. D’aquesta manera es va poder avaluar de forma 

positiva el seu interès en el projecte. 

Amb tot plegat, calia plantejar els següents passos a seguir en la conformació d’aquest projecte, 

tant en l’àmbit del procés productiu de la cervesa artesana, com sobretot en el de promoció d’un 

model de turisme relacionat amb aquest producte, que es plasmaria en una proposta de 

producte turístic. És per aquest motiu que es va organitzar una viatge de coneixement a Bèlgica 

on les parts interessades poguessin conèixer de prop la realitat del sector en un país de 

referència, per tal d’adquirir idees i coneixements. 

Bèlgica ha esdevingut un referent en la producció de cervesa, amb més de 1.000 cerveses 

diferents, i compta amb un sector turístic a l’entorn d’aquest producte fortament consolidat. En 

aquest sentit destaquen les cerveses d’abadia, produïdes en monestirs o sota recepta de 

monestirs, i en particular les cerveses elaborades per l’ordre trapista, que tot i no ser exclusives 

de Bèlgica, s’associen fortament a aquest país. L’oferta turística cervesera compta no tan sols 

amb visites a cerveseries i museus, si no que s’organitzen fires i festivals diversos, jornades de 

portes obertes, maridatges, activitats conjuntes amb altres organismes i una multiplicitat de 

rutes organitzades, en totes les regions del país. 

Per tot plegat es va considerar adequat d’organitzar un circuït per visitar una part d’alguna 

d’aquestes rutes turístiques, per tal de poder copsar la seva estructura i composició, des dels 

agents implicats, les activitats ofertes, promocions, col·laboracions dels agents, etc. D’altra 

banda, s’aprofitaria per visitar algunes de les fàbriques de cervesa de qualitat més modernes i 

recents, per tal de copsar com es promocionen les noves marques de cervesa, que no tenen un 

passat extens. 

1.2 Objectius 

L’objectiu immediat del viatge era captar bones pràctiques en el sector que ajudessin a fer front 

als reptes que es poguessin derivar en el projecte de desenvolupament del cluster de la cervesa 
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artesana al Pallars Jussà i que fossin útils també pels diferents participants a l’hora de 

desenvolupar el seu projecte. 

Per últim, el viatge a Bèlgica havia de servir a l’articulació posterior del producte turístic de la 

cervesa del Pallars Jussà. 

1.3 Metodologia pel desenvolupament de la tasca 

En l’organització de l’experiència a Bèlgica les activitats de Daleph es van centrar en cinc eixos 

fonamentals: 

1.3.1 Fase 1: Reunions prèvies  

Trobades de coordinació entre el Consell Comarcal del Pallars Jussà i Daleph per a la 

planificació de les tasques a realitzar, els requisits concrets per a l’elecció de la experiència 

a visitar i persones que formarien part del disseny del projecte.  

1.3.2 Fase 2: Identificació i contactes amb potencials agents a visitar 

En aquest punt, les tasques de Daleph es van centrar en la recopilació d’informació sobre 

projectes d’impuls a la cervesa artesana a Bèlgica. També es van analitzar casos 

d’experiències turístiques relacionades amb la cervesa, que poguessin servir com a 

referència per al desenvolupament d’un producte turístic similar al Pallars Jussà. 

La decisió sobre les característiques de les empreses que s’hagin de visitar així com el 

número de participants en l’experiència es va prendre en comú acord amb el Consell 

Comarcal. També amb la col·laboració dels participants, es van establir els següents perfils 

a visitar:  productors locals, tant moderns com tradicionals en diversos indrets, operadors 

turístics i entitats públiques de foment. 

1.3.3 Fase 3: Organització del viatge 

Daleph va assumir de forma íntegra l’organització del viatge i les visites concretes. Així es 

van establir els contactes pertinents amb les empreses objectiu per tancar una agenda de 

visites, elaborar un  programa i dotar de contingut les vistes visites, organitzar els 

desplaçaments i l’estada i acompanyar en aquesta per a la coordinació de les activitats. 
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1.3.4 Fase 4: Desenvolupament del viatge i les visites a les experiències 

L’equip tècnic de Daleph va acompanyar durant viatge a tot el grup del Pallars Jussà que es 

va desplaçar a Bèlgica i va tenir cura del compliment de tota l’agenda programada així com 

de recollir tot el material d’interès que es pogués oferir durant les visites: informació de 

les empreses, material de comunicació, mostres, etc. 

Igualment, l’equip tècnic de Daleph va vetllar per a què els serveis de traducció es 

realitzessin amb el nivell de qualitat que requeria la visita a realitzar i de coordinar la 

realització dels àpats en els llocs i horaris més adients en funció del desenvolupament final 

de l’agenda de visites.  
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2 DOCUMENTS REFERENTS A LES TASQUES DE 

PREPARACIÓ 

2.1 Situació geogràfica dels agents 

Mapa de Bèlgica amb la situació dels principals agents preseleccionats (del llistat següent), per a 

la configuració de la ruta a seguir. 
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2.2 Agents identificats per al viatge a Bèlgica 

Llistat d’agents identificats amb interès per a la realització del viatge: 

 

ID Agent Adreça Telèfon Web Motiu d’interès Altres 

Elaboradors de cervesa 

1 Brasserie d’Achouffe Achouffe 32 

6666 

Wibrin-Houffalize 

+32(0)61 23 04 44 

http://www.achouffe.be/fr 

info@achouffe.be 

Inici com a projecte emprenedor (1982) 

Botiga amb marxandatge propi 

Elaboren cerveses especials (p.e. una cervesa 

per a postres, un licor de cafè i cervesa o un 

destilat de cervesa de cinc anys)  

Visita 1.30 de duració 

La visita inclou un tast de cervesa i un 

vídeo introductori 

 

3 Brasserie des Carrières 

 

62, Rue de Condé 7971-Basècles, 

Belgique 

http://www.diole.be 

info@diole.be  

Cervesa artesanal amb productes regionals 

Organitzen una festa de la cervesa (Fête de la 

Diôle): visita a instal·lacions, menjar, 

degustació de productes locals 

acompanyament musical... 

Durada de la visita 40 min. 

4 Brasserie de Brunehaut Rue des Panneries, 17 7623 

Brunehaut 

L’ordi està produït localment en les terres de 

la seva granja (Domain de graux), que també 

 

http://www.achouffe.be/fr
mailto:info@achouffe.be
http://www.diole.be/
mailto:info@diole.be
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 + 32 (0) 69 34.64.11 

http://brunehaut.com 

es pot visitar. 

5 Brasserie Artisanale de 

Rulles SPRL 

 

Rue Maurice Grévisse 36, 6724 

+32(0)496/694.888 

http://www.larulles.be/#0 

 

visite@larulles.be 

Microcerveseria artesanal (3.000hl/any) Ha 

impulsat el festival de la cervesa Brassigaume, 

on participen 24 microcerveseries (menys de 

4.000hl/any) que disposen de les seves 

pròpies instal·lacions 

 

http://www.brassigaume.be/index.php (la 

pàgina web no funciona correctament) 

7 Braserie d’Oster http://www.brasserieoster.be/contac

t-infos  

Microcerveseria recentment innaugurada  

8 Braserie de Koninck http://www.dekoninck.be/en/visit-us 

Anvers 

Introdueix en la visita efectes audiovisuals i 

interactius 

 

     

Alternatives a l’elaborador de cervesa del tercer dia 

10 De Plukker http://www.plukker.be/en/home/ 

 

Poperinge 

Organic Hop farm  brewery Visita pels camps de llúpol i tast de 

cerveses 

OBERT de 14.00h a 17.00 

Durada 1,5h-2,5h 

http://brunehaut.com/
http://www.larulles.be/#0
mailto:visite@larulles.be
http://www.brassigaume.be/index.php
http://www.brasserieoster.be/contact-infos
http://www.brasserieoster.be/contact-infos
http://www.dekoninck.be/en/visit-us
http://www.plukker.be/en/home/
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11 Deca http://www.decabrouwerij.com/  No especifica visites 

12 Leroy http://www.brouwerijhetsas.be/  No especifica visites 

13 Gulden Spoor http://www.guldenspoor.be/  No especifica visites 

14 Eutropius http://brouwerij-

eutropius.be/en/visit-us  

Mellestraat 138, Heule-Kortrijk 

Tasting attic Obertura sota demanda 

15 Bavik http://www.brouwerijdebrabande

re.be/en/contact 

 No especifica visites 

16 Toye http://www.goedendagbier.be/co

ntact.html 

 No especifica visites 

17 Bockor http://www.omervanderghinste.b

e/en/contact 

 No especifica visites 

18 T’Gaverhopke http://www.tgaverhopke.be/Main

-EN.html 

 Obre a partir de les 15.00h 

Visites fora d’hores per grups de més de 

20 persones 

19 Verhaeghe http://www.brouwerijverhaeghe.b

e/en/contact 

vichte 

 Tancat el dissabte 

http://brouwerij-eutropius.be/en/visit-us
http://brouwerij-eutropius.be/en/visit-us
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Alternatives a l’elaborador de cervesa del segon dia 

9 Brasserie du BOCQ http://www.bocq.be/   

20 Ad Bieren www.3fonteinen.be  No especifica visites 

21 Geuzestekerij Oud 

Beersel 

http://www.oudbeersel.com/   Lenght: 2 hours  

  Price: €7  for the tour + 1 degustation + 1 

souvenir glass. Minimum total price is €56.  

  Reservation: Please, mail to 

visit@degeuzenvanoudbeersel.be providing next 

info:  

What day and hour you wish to visit the brewery? 

In what language(s) do you wish the tour will be given? 

How many visitors can we expect? 

Will visitors pay for extra drinks themselves or on 

account of your company/organization? 

Do you wish an invoice? 

The brewery visits are organized by the 

NPO De Geuzen van Oud Beersel. 

2 hours 

22 Geuzestekerij Hanssens 

Artisanaal 

No tenen web  No es parla de visites 

23 Frank Boon http://www.boon.be/en/brewery/ Etiqueta d’especialitat tradicional garantida Book your visit at the Tourist Office - 

mailto:visit@degeuzenvanoudbeersel.be
http://www.oudbeersel.com/en/contact-2/npo-de-geuzen-van-oud-beersel
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visit Tourism Shop of the City Hall, 1 Market 

Square, post box 1, B-1500 Halle, 

Belgium. 

Tel: 0032 2 356 42 59 

Fax: 0032 2361 33 50 

24 Abbaye d’Aulne http://www.valdesambre.be/cont

ent/default.asp?page=6349 

Es produeix també altre tipus d’alcohol, 

salaons, formatge... 

visites sota demanda 

A la taberna es pot acompanyar la 

cervesa amb formatge o paté i pa gris 

(no sembla una activitat organitzada) 

25 Du Brabant http://www.labrasseriedubrabant.

net/ 

 No hi ha un web desenvolupat 

Visites sota demanda 

26 Brasse-Temps http://www.brassetemps.be/micr

o-brasserie-biere-mons-

degustation.php?lg=fr 

Micro cerveseria-taberna-restaurant No es parla de visites 

27 Abbaye de Maredsous http://www.maredsousbieres.be/ Cervesa d’abadia No es parla de visites 

28 Bertinchamps http://www.bertinchamps.be/en#

visit-our-brewery 

Cervesa familiar Tastos de cervesa i menjar dissabtes i 

diumenges 

6 Abadia de Brogne Abbey Beer sprl 

Place de Brogne, 3 

5640 - Saint-Gérard 

Microcerveseria d’abadia, que oficialment 

s’acaba d’inaugurar el març de 2015  

Cervesa biològica 

NOTA: les visites semblen força 

limitades 
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info@abbayedebrogne.com 

 

http://www.abbayedebrogne.be  

 Alternatives a l’elaborador de cervesa del primer dia 

2 Duvel Breendonk-Dorp 58 - 2870 Puurs 

+32 (0)3 860 94 00 

http://www.duvel.com  

 

info@duvel.be 

Ofereix tres tipus de visites guiades: Visita 

bàsica (stàndard) que inclou degustació, 

degustació amb un somelier, visita i maridatge 

de cerveses i formatges 

 

És un gran productor 

Durada visita: 2,5h totes: visita 

estàndard cada dia, tast amb somelier 

dilluns, dimecres, divendres i dissabte, 

maridatge dimarts i dijous 

29 Haacht http://www.haacht.com/fr-BE   

30 Den helberg    

31 Van campenhout    

32 Angerik    

33 Geuzestekerij de cam    

34 Den Triest    

35 Br Timmermans  Belgian family brewers  

mailto:info@abbayedebrogne.com
http://www.abbayedebrogne.be/
http://www.duvel.com/
mailto:info@duvel.be%22
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36 De Vlier    

37 Hof ten dormaal    

38 Mort subite    

39 Affligem    

40 guldenboot    

41 Palm    

42 De Block    

43 De Troch    

44 Girardin    

45 De la Senne    

46 Gueuzerie Tilquin    

47 De Tubize    

48 Lefebvre  Belgian family brewers 

Cervesa d’abadia 

 

49 Bosteels  Belgian family brewers  

50 De Landtsheer-malheur    
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51 Alken-Maes    

52 Het Anker  Belgian family brewers  

53 Brasserie du clocher http://www.brasserieduclocher.be

/contact.html 

  Nou projecte de cerveseria que està 

arrancant en aquests moments 

54 Museu-Brasserie de 

Cantillon 

http://www.cantillon.be/br/Cantill

on.php?lang=3&page=7 

  Visita típica relacionada amb la cervesa 

a Brusel·les. 

Agents comercialitzadors/complementaris 

ID Agent Adreça Telèfon Web Motiu d’interès Altres 

A1 BRUSSELS BEER & 

BREWERY TOURS 

http://www.brusselsbeertours.co

m/#_=_ 

Organitzen una ruta de la cervesa per 

Brusel·les amb diversos certificats 

d’exel·lència de Trip Advisor i bones 

referències. 

La ruta organitzada inclou la visita d’un 

bar de 1695, la cerveseria Cantillon amb 

degustació de cervesa i un altre bar on 

es degusta la millor cervesa de Bèlgica 

(segons un rànquing) a banda de altres 

cerveses acompanyades amb formatge i 

pa. 

A2 Global enterprises 

tours 

Rue de la Presse 4 1000 Bruxelles, 

Belgium 

0032479319003 

http://globalenterprises.be/tours/bru

Empresa organitzadora de diversos tours per 

Brusel·les en àmbits diversos com ara. 

xocolata, vins i menjar, la 2a Guerra mundial o 

la cervesa. 

Ofereix dues rutes de cervesa la regular 

i la especial. La primera consta de 8 

tastos de cervesa acompanyats de una 

degustació de formatges i la visita a 

diversos monuments de la ciutat. El 

http://globalenterprises.be/tours/brussels-beer-tasting-tour/#_=_
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ssels-beer-tasting-tour/#_=_ 

 

globaltours.booking@gmail.com 

segon itinerari (sota comanda) inclou la 

visita a la cerveseria Cantillon on 

s’explica l’elaboració de la cervesa i es 

permet elaborar-ne. 

A3 The Gambrinus Drivers 

Museum, Romedenne 

 

Gambrinus Drivers Museum 

Rue Fontaine St.-Pierre 2A  

B-5600 

Romedenne (Philippeville) 

Telephone: +32 (0) 82 67 83 48 

Email: info@gambrinus-drivers-

museum.be 

Website: www.gambrinus-drivers-

museum.be 

Museu relativament modern (1980) 

Uns 18.000 visitants a l’any 

 

Molt centrat en vehicles de transport de 

cervesa 

A4* Belgian Beer Museum, 

Lustin 

 

 Museu relativament modern 

Exposa al voltant de 20.000 ampolles i copes 

de cervesa, a més a més d’anuncis, classificats 

per regions. 

Intercanvi-mercat  de productes 

relacionats amb la cervesa 

Tipus de Museu enfocat a 

col•leccionistes  a ampolles, gerres i 

altres productes de merxandatge i 

degustació de cerveses, exàmens de 

coneixements de cervesa belga. 

A5 Centre de visitants de Lambiek Visitors’ Centre Centrat en la cervesa Lambiek, un tipus de Partners: Turisme de Flandes, Productes 

mailto:globaltours.booking@gmail.com
mailto:info@gambrinus-drivers-museum.be
mailto:info@gambrinus-drivers-museum.be
http://www.gambrinus-drivers-museum.be/indexen.htm
http://www.gambrinus-drivers-museum.be/indexen.htm
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Lambiek Gemeenveldstraat 1  

B-1652 

Alsemberg (Beersel) 

Telephone: +32 (0) 2 359 16 36 

Email: toerisme@beersel.be 

Website: www.beersel.be 

cervesa local. Inclou història de la producció 

de cervesa a la zona, informació sobre aquest 

tipus de cervesa particular, tastos de cervesa 

És el punt de partida d’una petita ruta per les 

cerveseries locals 

locals del Brabant Flamenc   

Horal: Gran Consell de Cerveses Lambic 

Artesanes  

A6 Hop Museum, 

Poperinge 

(Museu del llúpol de 

poperinge) 

Hop Museum Poperinge 

Gasthuisstraat 71  

B-8970 

Poperinge 

Telephone: +32 (0) 57 33 79 22 

Email: hopmuseum@poperinge.be 

Website: www.hopmuseum.be 

 

Exemple de museu lligat al llúpol (història de 

la producció i cicle de vida) 

Conté maquinaria antiga per a la producció de 

llúpol, suport audiovisual 

Addicionalment a Poperinge es celebra 

el festival de la cervesa i el llúpol: 

mostra de productes locals, activitats 

adreçades a nens, gent gran, famílies, 

bandes de música a l’aire lliure, danses 

tradicionals, degustacions de productes 

locals, tastos de cervesa, elecció de la 

reina del llúpol, maridatges amb 

cervesa, teatre relacionat amb la 

producció de llúpol 

http://hoppefeesten.be/  

Promocionat a nivell municipal 

http://www.poperinge.be/  

A4

* 

Belgian Beer Museum 

/ Beer Collectors’ and 

Exchange Market 2015 

Musée des bières 

rue de la Gare 19 

5170 Lustin 

Museu cerveser (amb ampolles i objectes 

publicitaris i degustacions i “exàmens” de 

coneixement de cervesa belga) i mercat 

 

mailto:toerisme@beersel.be
http://www.toerismebeersel.be/productgroep/1006/2425/visitor-centre--de-lambiek
mailto:hopmuseum@poperinge.be
http://www.hopmuseum.be/en
http://hoppefeesten.be/
http://www.poperinge.be/


   2  DOCUMENTS REFERENTS A LES TASQUES DE PREPARACIÓ  

 

18 

(Lustin) Tél. +32(0)81/41.11.02  

Fax +32(0)81/41.11.02  

musee.b.b@skynet.be 

http://www.lustin.be/   

d’intercanvi de productes relacionats amb la 

cervesa: ampolles (plenes i buides), taps, 

copes i merxandatge variat 

També es ven menjar cuinat amb cervesa 

A8 Camaleon Events http://www.cameleon-

events.be/en/overview/leuven-

bierstad/brouwerijwandeling-per-

kickbike/ 

Diane Bolle 

 

Phone: +32 (0) 474 – 97 12 54 

Email: info(at)cameleon-events.be 

Address:  Vaartkom 53 – 3000 

Leuven  

VAT BE 0899.127.939 

Organitza diverses activitats culinàries, 

seminaris, algunes de les quals relacionades 

amb la cervesa 

Col·labora amb alguns agents, com la ciutat de 

Lovaina per organitzar alguns d’aquests actes, 

en aquest cas el taller de Foodmatching amb 

cerveses belgues 

 

A9 Brouwland Brouwland bvba 

BE 0412.461.618 

Korspelsesteenweg 86 

3581 Beverlo 

Belgium 

 

Tel. customer service: +32 11 40 14 

Productor i distribuïdor de material per a la 

producció de cervesa, vi, licors i altres 

productes d’alimentació tant per a 

professionals com per amateurs 

Inclou la maquinària, la matèria prima, les 

ampolles i taps... 

 

mailto:musee.b.b@skynet.be
http://www.lustin.be/
http://www.cameleon-events.be/en/overview/leuven-bierstad/brouwerijwandeling-per-kickbike/
http://www.cameleon-events.be/en/overview/leuven-bierstad/brouwerijwandeling-per-kickbike/
http://www.cameleon-events.be/en/overview/leuven-bierstad/brouwerijwandeling-per-kickbike/
http://www.cameleon-events.be/en/overview/leuven-bierstad/brouwerijwandeling-per-kickbike/
javascript:linkTo_UnCryptMailto('ocknvq,kphqBecogngqp/gxgpvu0dg');
tel:+32%2011%2040%2014%2008
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08 

Tel. store: +32 11 40 14 07 

Email: info@brouwland.com 

A10 CoEnCo 

Microbreweries 

http://www.coenco.be/  

Kanaalstraat 6 

B-8020 

Oostkamp 

Tel.: 050/39 59 79 

Fax: 050/38 73 41 

E-mail: info@coenco.be 

Empresa especialitzada en consultoria 

d’enginyeria per a la creació de cerveseries 

 

A11 Bièrez-vous? degustation@bierezvous.be 

http://www.bierezvous.be/accueil/  

Rue de la Taillette 20 - 5362 Achet 

 

Corentin Hubert 

corentin@bierezvous.be 

0497/04 36 48 

 

Petita empresa amb l’objectiu de promoure 

els petits productors de cervesa 

Organitzen activitats en relació a la 

descoberta de cerveses artesanals de qualitat, 

iniciació a la Zythologie, visita a cerveseries i 

museus de la cervesa, associació de la cervesa 

amb l’alimentació, bar mòbil per a la 

celebració de esdeveniments privats, team 

building a través de la zythologie, festival 

cerveser   

El festival Bierez-vous, celebra la segona 

edició l’agost, compta amb la presència 

d’unes 60 cerveses presents. Es 

realitzen menús a base de cervesa, 

intercanvi i venta particular de cerveses 

i merchandatge cerveser, a banda de 

activitats per a tots els públics,  

actuacions musicals i un concurs. 

tel:+32%2011%2040%2014%2007
mailto:info@brouwland.com
http://www.coenco.be/
mailto:info@coenco.be
mailto:degustation@bierezvous.be
http://www.bierezvous.be/accueil/
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Thomas Pesesse 

thomas@bierezvous.be 

0477/18 36 84 

A12 Nova Birra http://www.novabirra.com 

info@novabirra.com  

 

2 avenue des Cyclamens, 1420 Braine 

L'Alleud 

 

+32(0)475 262796 

Petita empresa que realitza cursos i tallers de 

cerveser, activitats en grup per a empreses i 

regals personalitzats. 

A banda, produeix cervesa pròpia i distribueix 

cerveses artesanals belgues 

 

A13 Brussels beer challenge http://www.brusselsbeerchallenge.co

m  

Brussels Beer Challenge 

Rue de Merodestraat, 60 

1060 Brussels (Belgium) 

Phone 

+32 2 533 27 67 

Email 

Concurs de cerveses internacionals organitzat 

a Bèlgica 

Jurat internacional format per experts en la 

cervesa. 

Enguany se celebrarà la quarta edició 

 El 2014 va reunir 725 cerveses de 25 

països diferents 

 

Propera edició 5-8 novembre de 2015 

http://www.novabirra.com/
mailto:info@novabirra.com
http://www.brusselsbeerchallenge.com/
http://www.brusselsbeerchallenge.com/
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bbc@becomev.com 

A13

-bis 

Schaerbeek Museum 

of Beer  
http://users.skynet.be/museedela

biere/html/menu.html  

Avenue Louis Bertrand 33-35, 

Schaerbeek, Belgique 

08/10 & 12/11 obren després de les 17.00h 

Museu de la cervesa 

 

A20 Musée de la 

Brasserie 

 

Rue Pierre De Simpel 11  

7784 WARNETON (COMINES-

WARNETON)  

http://www.belgique-

tourisme.fr/informations/attractio

ns-touristiques-warneton-musee-

de-la-brasserie/fr/V/16816.html 

Antiga cerveseria 

Explicació del procés d’elaboració de la 

cervesa 

 

A21 Museumherberg  

van het  

Mout- & Brouwhuis 

" De Snoek” 

 

https://translate.google.es/tra

nslate?hl=es&sl=nl&tl=en&u=

http%3A%2F%2Fwww.desnoe

k.be%2Fmuseumherberg.htm  

Alveringem 

West flemish brewers and their products  

History of thirst in the Great War 

 

Agents institucionals 

ID Agent Adreça Telèfon Web Motiu d’interès Altres 

mailto:bbc@becomev.com
http://users.skynet.be/museedelabiere/html/menu.html
http://users.skynet.be/museedelabiere/html/menu.html
https://translate.google.es/translate?hl=es&sl=nl&tl=en&u=http%3A%2F%2Fwww.desnoek.be%2Fmuseumherberg.htm
https://translate.google.es/translate?hl=es&sl=nl&tl=en&u=http%3A%2F%2Fwww.desnoek.be%2Fmuseumherberg.htm
https://translate.google.es/translate?hl=es&sl=nl&tl=en&u=http%3A%2F%2Fwww.desnoek.be%2Fmuseumherberg.htm
https://translate.google.es/translate?hl=es&sl=nl&tl=en&u=http%3A%2F%2Fwww.desnoek.be%2Fmuseumherberg.htm
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A14 Associació 

d’elaboradors de 

cervesa 

BELGIAN BREWERS 

asbl/vzw 

Brewers’ House 

Grand’Place 10 

B-1000 BRUSSELS (Belgium) 

+ 32 (0)2 511 49 87 

http://www.belgianbrewers.be/en/ho

me/ 

 

info@belgianbrewers.be 

Agrupació dels principals cerveser belgues 

Organitzen el cap de setmana de la cervesa 

belga  Cap de setmana on els principals 

productors de cervesa presenten els seus 

productes, es realitzen tastos, actes en motiu 

de la festivitat del Sant patró dels cervesers, 

musica, entrega de premis... 

Tenen un museu de la cervesa i planegen obrir 

el “Temple de la cervesa” a l’edifici de la 

borsa de Brusel·les. (col·laboració amb 

l’ajuntament de Brusel·les i la regió de 

Brusel·les. 

El temple de la cervesa serà un museu amb un 

fort component d’experimentació i contacte 

amb els diferents elements del producte.  

You will be able to see, smell and taste the 

differences in the water used for brewing, the 

malt, yeast and hops. In the labyrinth, at the 

heart of the beer temple, you will be invited 

to make 10 to 15 choices as you design your 

favourite beer. At the end of your visit you will 

sample the beers of your choice in small 

El cap de setmana de la cervesa està 

anunciat a les oficines de turisme de 

Bèlgica i Brusel·les, però no es 

menciona col·laboracions, tampoc en la 

web dels elaboradors de cervesa.  

http://belgium.beertourism.com/blog/bruss

els-stock-exchange-turns-into-belgian-beer-

temple 

http://www.marienagy.be/2014/un-

financement-public-pour-les-

multinationales-de-la-biere/  finançament 

del Temple de la Cervesa 

- un emprunt de la Ville pour 6.050.000 

€ 

- une subvention de Beliris (subsides 

fédéraux) pour 6.050.000 € 

- une subvention de la Région pour la 

promotion du tourisme pour 6.050.000 

€ 

- une subvention de la Région pour la 

restauration d’un bâtiment classé pour 

http://www.belgianbrewers.be/en/home/
http://www.belgianbrewers.be/en/home/
mailto:info@belgianbrewers.be
http://belgium.beertourism.com/blog/brussels-stock-exchange-turns-into-belgian-beer-temple
http://belgium.beertourism.com/blog/brussels-stock-exchange-turns-into-belgian-beer-temple
http://belgium.beertourism.com/blog/brussels-stock-exchange-turns-into-belgian-beer-temple
http://www.marienagy.be/2014/un-financement-public-pour-les-multinationales-de-la-biere/
http://www.marienagy.be/2014/un-financement-public-pour-les-multinationales-de-la-biere/
http://www.marienagy.be/2014/un-financement-public-pour-les-multinationales-de-la-biere/
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tasting glasses for a microtasting. 

A banda de maridatges cervesa i formatge i 

maridatges cervesa i xocolata 

També serà el centre de la informació sobre 

totes les activitats relacionades amb la 

cervesa de Bèlgica (tastos, tours, visites 

guiades a cerveseries...) 

6.050.000 € 

- un sponsoring privé pour la promotion 

de l’industrie brassicole belge pour 

6.050.000 €. 

 

A15 Belgian Tourist Office 

Brussels & Wallonia 

Wallonie-Bruxelles Tourisme (WBT 

asbl) · rue Saint-Bernard 30 · 1060 

Bruxelles · Belgique · 02 504 02 1 

http://www.belgiumtheplaceto.be  

info@belgiumtheplaceto.be  

Oficina de turisme per a les regions de 

Brusel·les i Valònia 

Pot resultar interessant per la seva 

col·laboració/participació en la promoció del 

turisme cerveser. 

 

El 2005 van impulsar 'Bière 2005, 

Chemins de Saveurs en Wallonie et à 

Bruxelles' Un seguit d’itineraris cerveser 

per les províncies d’aquestes regions. 

(Almenys el domini web ja no està 

actiu) 

 

A16 Visit Flanders http://www.flandes.net/ca/index.jsp Oficina de turisme per a les regions de Flandes 

i Brusel·les 

Pot resultar interessant per la seva 

col·laboració/participació en la promoció del 

turisme cerveser. Cap de setmana de la 

cervesa tan a Brusel·les com Anvers 

Contacte a Barcelona 

Contacte Premsa i Comunicació de 

Turisme de Bèlgica: Flandes i 

Brussel·les  

 

Angeles Alonso-Misol Gerlache  

Moll de Barcelona s/n 

http://www.belgiumtheplaceto.be/
mailto:info@belgiumtheplaceto.be
http://www.flandes.net/ca/index.jsp
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WTC Edf. Este 6ª planta 

08039 Barcelona 

Tel. + 34 93 508 59 91 

Fax + 34 93 508 59 93 

prensa@flandes.net 

- See more at: 

http://www.flandes.net/ca/prensa/prens

a/#sthash.1MefGra9.dpuf 

A17 Oficina de turisme de 

Lovaina 

Plan: Tourisme Leuven 

Tel. : + 32 (0)16 20 30 20  

Fax : + 32 (0)16 20 30 03  

E-mail : tourisme@leuven.be  

Heures d'ouverture : Ouvert du 

lundi au dimanche de 10.00 h à 

17.00 h. 

Fermé durant les jours fériés (24-

25/12 & 1-2/01 incl.) et les ponts.  

Website : 

Lovaina es considera la ciutat de la cervesa 

Recull informació sobre cervesers, restaurants 

i bars, tours de la cervesa, activitats 

organitzades... 

Participa en l’organització de diverses 

activitats: L’anomenat cap de setmana de la 

cervesa:  Zythos Beer Festival (eix central del 

cap de setman), Beer talks, Gran sopar de la 

cervesa belga. 

Col·labora també en el mes de la cervesa del 

Brabant flamenc amb activitats cada cap de 

Els hotels col·laboradors ofereixen una 

oferta especial de cap de setmana 

(extensible) que inclou activitats 

relacionades amb la cervesa: tastos, 

àpats... 

 

Així mateix els restaurants ofereixen un 

menú de la cervesa especial: plats 

cuinats amb cervesa, cerveses 

adaptades al menú, cerveses especials... 

http://prensa@flandes.net/
http://www/
http://www.leuven.be/fr/tourisme/adresses-fr/tourisme-leuven.jsp
http://www.leuven.be/formulieren/contact.jsp?encrMail=YkMwRnUxV1JVcytzT2hTdmxZSUErZFNvNEtUSUVFU0U=
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http://www.leuven.be/toerisme  

Adresse : Naamsestraat 3, 3000 

Leuven  

 

setmana. 

Festival de Lovaina de la innovació cervesera 

Taller de foodmatching amb cervesa belga 

A18 IFAPME 

Institut wallon de 

Formation en 

Alternance et des 

indépendants et 

Petites et Moyennes 

Entreprises 

IFAPME 

Administration centrale 

Place Albert 1er, 31 

6000 Charleroi 

Tél : 071 23 22 22  

Numéro vert gratuit : 0800 90 133 

Mail : ifapme@ifapme.be 

http://www.ifapme.be 

 

http://www.ifapme.be/formations-

continues/trouver-une-formation-

continue.html  

Organitza cursos de formació en l’àmbit de la 

cervesa: 

Un curs de cerveser: 

http://www.ifapme.be/formations-a-un-

metier/trouver-une-formation-a-un-

metier/catalogue-des-formations-a-un-

metier/micro-brasseur-chef-d-entreprise.html  

Depenent dels centres: Cursos de Zythologie 

(enologia però amb cervesa), per servir 

cerveses... 

 

http://www.luxembourg.ifapme.be/formati

ons-continues/trouver-une-formation-

continue/catalogue-des-formations-

continues/zythologie.html  

 

http://www.dinant.ifapme.be/formations-

continues/trouver-une-formation-

continue/catalogue-des-formations-

continues/bon-service-de-la-biere.html  

 

http://www.centrelhw.ifapme.be/formatio

ns-continues/trouver-une-formation-

continue/catalogue-des-formations-

continues/metiers-du-vin-et-de-la-

biere.html  

A19 AGENCE WALLONNE 

POUR LA PROMOTION 

http://www.apaqw.be/Les-bonnes-

adresses/Brasseries-wallonnes.aspx  

Agència de promoció agrícola de Valònia 

Organitza el concurs Best Belgian Beer of 

http://www.apaqw.be/News/Belgian-Best-

Beer-of-Wallonia.aspx  

http://www.leuven.be/toerisme
mailto:ifapme@ifapme.be
http://www.ifapme.be/
http://www.ifapme.be/formations-continues/trouver-une-formation-continue.html
http://www.ifapme.be/formations-continues/trouver-une-formation-continue.html
http://www.ifapme.be/formations-continues/trouver-une-formation-continue.html
http://www.ifapme.be/formations-a-un-metier/trouver-une-formation-a-un-metier/catalogue-des-formations-a-un-metier/micro-brasseur-chef-d-entreprise.html
http://www.ifapme.be/formations-a-un-metier/trouver-une-formation-a-un-metier/catalogue-des-formations-a-un-metier/micro-brasseur-chef-d-entreprise.html
http://www.ifapme.be/formations-a-un-metier/trouver-une-formation-a-un-metier/catalogue-des-formations-a-un-metier/micro-brasseur-chef-d-entreprise.html
http://www.ifapme.be/formations-a-un-metier/trouver-une-formation-a-un-metier/catalogue-des-formations-a-un-metier/micro-brasseur-chef-d-entreprise.html
http://www.luxembourg.ifapme.be/formations-continues/trouver-une-formation-continue/catalogue-des-formations-continues/zythologie.html
http://www.luxembourg.ifapme.be/formations-continues/trouver-une-formation-continue/catalogue-des-formations-continues/zythologie.html
http://www.luxembourg.ifapme.be/formations-continues/trouver-une-formation-continue/catalogue-des-formations-continues/zythologie.html
http://www.luxembourg.ifapme.be/formations-continues/trouver-une-formation-continue/catalogue-des-formations-continues/zythologie.html
http://www.dinant.ifapme.be/formations-continues/trouver-une-formation-continue/catalogue-des-formations-continues/bon-service-de-la-biere.html
http://www.dinant.ifapme.be/formations-continues/trouver-une-formation-continue/catalogue-des-formations-continues/bon-service-de-la-biere.html
http://www.dinant.ifapme.be/formations-continues/trouver-une-formation-continue/catalogue-des-formations-continues/bon-service-de-la-biere.html
http://www.dinant.ifapme.be/formations-continues/trouver-une-formation-continue/catalogue-des-formations-continues/bon-service-de-la-biere.html
http://www.centrelhw.ifapme.be/formations-continues/trouver-une-formation-continue/catalogue-des-formations-continues/metiers-du-vin-et-de-la-biere.html
http://www.centrelhw.ifapme.be/formations-continues/trouver-une-formation-continue/catalogue-des-formations-continues/metiers-du-vin-et-de-la-biere.html
http://www.centrelhw.ifapme.be/formations-continues/trouver-une-formation-continue/catalogue-des-formations-continues/metiers-du-vin-et-de-la-biere.html
http://www.centrelhw.ifapme.be/formations-continues/trouver-une-formation-continue/catalogue-des-formations-continues/metiers-du-vin-et-de-la-biere.html
http://www.centrelhw.ifapme.be/formations-continues/trouver-une-formation-continue/catalogue-des-formations-continues/metiers-du-vin-et-de-la-biere.html
http://www.apaqw.be/Les-bonnes-adresses/Brasseries-wallonnes.aspx
http://www.apaqw.be/Les-bonnes-adresses/Brasseries-wallonnes.aspx
http://www.apaqw.be/News/Belgian-Best-Beer-of-Wallonia.aspx
http://www.apaqw.be/News/Belgian-Best-Beer-of-Wallonia.aspx
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D'UNE AGRICULTURE 

DE QUALITÉ 
Avenue Comte de Smet de Nayer, 

14 

5000 NAMUR 

Wallonia, on hi participen un 100 de cerveses 

d’una trentena de cerveseries. 

S’han celebrat dos edicions d’aquest concurs 

(concurs bianual) 

També promou la distinció de cervesa belga 

de Valònia, a la que s’hi ha adherit unes 20 

cerveseries. 

 

A19 

bis 

Wallonie-Picardie 

Maison du tourisme 

http://www.visitwapi.be  Oficina de turisme de la regió de Valònia-

Picardia (Nord de Hainaut) 

A banda de promoció de les cerveseries 

locals, restaurants i altres col·labora (o 

està present) amb el festival cerveser de 

Tournai 

A19 

tris 

Office de tourisme 

régional de Mons  

http://www.visitmons.be/  Oficina de turisme de la regió la regió de Mons 

(Sud de Hainaut) 

 

A22 Viator http://www.viator.com/tours/Bru

ssels/Brussels-Beer-Tasting-

Tour/d458-5071BEE 

Small-Group Brussels Beer Tasting Tour 

Viator és una filial de Trip Advisor 

Tast de 8 tipus de cervesa, 

acompanyades de formatges, pernil 

fumat  i xocolata 

A23 bookalokal http://bookalokal.com/meal/54fd5bd

11699dcb269e3b8fe 

Tast de cerveses acompanyat de formatges 

i embotit a casa d’un particular (expert en 

la cervesa belga) 

 

http://www.visitwapi.be/
http://www.visitmons.be/
http://bookalokal.com/meal/54fd5bd11699dcb269e3b8fe
http://bookalokal.com/meal/54fd5bd11699dcb269e3b8fe
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A24 Belgopro http://belgopro.be/ 

http://opt.be/informations/idee-

d-incentive-wallonie-bruxelles-

degustation-bieres-et-chocolats-

ou-bieres-et-fromages-

belges/fr/M/62821.html 

Dégustation Bières et chocolats ou Bières 

et fromages belges  

Promogut també des de l’Agència de 

turisme de Valònia 

Durée : 1h30 

Lieu de l'incentive : Pas de lieu fixe, 

au choix en fonction des attentes du 

client 

Nombre de participants minimum : 

Application d'un forfait minimum de 

20 personnes (ils peuvent être à 10 

ou à 5 mais payeront pour 20) 

Nombre de participants maximum : 

Illimité 

Langues : FR – NL – EN – DE – IT 

– ES 

Festivals de cervesa 

F1 Bierpassieweekend 03/645 72 47 

http://www.bierpassieweekend.be  

 

mail to 

sven.smets@beerpassion.com,  

Festival de la cervesa de Anvers 

Es col·labora i organitza activitats amb l’hotel 

Hilton davant de l’esdeveniment 

Els principals promotors són Bierpassie i 

Belgian beer Somelier. 

Es realitzen tastos de cervesa de 

diferents estils, es realitzen concerts 

1,9 milions de m’agrada al facebook, 

mostra de la rellevància de 

l’esdeveniment. 

http://belgopro.be/
http://www.bierpassieweekend.be/
mailto:sven.smets@beerpassion.com
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to ben.vinken@beerpassion.com 
Hi participen 32 productors 

F2 Gathering of Breweries 

from Belgian 

Luxembourg  

 

Rue Haute  

6990 HOTTON 

+32 (0) 84 46 61 22 

http://www.opt.be/informations/eve

nts-hotton-gathering-of-breweries-

from-belgian-

luxembourg/en/E/62746.html  

Festival de la cervesa de la zona del 

Luxemburg belga. 

Una 20 de cervesers participants 

Many activities will bring this event to 

life: music, games, a tombola, street 

shows... and a quiz will test your 

knowledge of the beer industry and 

perhaps mean you'll win one of the 

many prizes (the 1st and 2nd prizes are 

a hot air balloon ride). 

F3 ARCH'EN BIERES 

 

rue des Moulins 10 à 1390 Grez-

Doiceau 

http://www.archenbieres.be/newsite

/index.php?page=1#  

 

Informations : info@archenbieres.be  

Festival en l’entorn de la cervesa artesana 

Unes 60 cerveses de diferents productors 

Es realitzen concerts i es tenen acords 

amb diferents productors, entre ells un 

restaurant on s’elaboren plats cuinats 

amb cervesa 

 

Partners principals: 

La Queue de Charrue : 

http://www.vanuxeem.com/vanuxeem/

fr/4925--la-queue-de-charrue.html   

Office des Produits wallons : 

http://www.opw.be/ 

Nostalgie : http://www.nostalgie.be/ 

mailto:ben.vinken@beerpassion.com
http://www.opt.be/informations/events-hotton-gathering-of-breweries-from-belgian-luxembourg/en/E/62746.html
http://www.opt.be/informations/events-hotton-gathering-of-breweries-from-belgian-luxembourg/en/E/62746.html
http://www.opt.be/informations/events-hotton-gathering-of-breweries-from-belgian-luxembourg/en/E/62746.html
http://www.opt.be/informations/events-hotton-gathering-of-breweries-from-belgian-luxembourg/en/E/62746.html
http://www.archenbieres.be/newsite/index.php?page=1
http://www.archenbieres.be/newsite/index.php?page=1
mailto:info@archenbieres.be
http://www.vanuxeem.com/vanuxeem/fr/4925--la-queue-de-charrue.html
http://www.vanuxeem.com/vanuxeem/fr/4925--la-queue-de-charrue.html
http://www.opw.be/
http://www.nostalgie.be/
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Office du Tourisme et des Loisirs de 

Grez-Doiceau : http://www.otl-grez-

doiceau.be/ 

Vlan : http://www.vlan.be/ 

F4 La Brassicole de LLN 

 

Grand Place 

1348 LOUVAIN-LA-NEUVE 

Brabant Wallon 

Tél : 010/45.29.12  

Secrétariat/Guide des commerces: 

info@ahlln.be   

communication/AH INFO: 

morgane.donnet@ahlln.be 

http://www.ahlln.be/agenda/La-

Brassicole-de-Louvain-la-

Neuve_ae338751.html  

1a edició d’aquest esdeveniment 

Dia 28 d’abril (permet conèixer-lo en viu) 

18 cervesers belgues i estrangers 

Orientat al públic familiar i estudiants 

Inclou degustacions de cerveses, 

menjar, formatges, animacions 

 

 Altres festivals  Zythos Bier Festival 

BAB Bruges Beer Festival 

Beer, Bread and Cheese Festival 2015 

(Durbuy)Bierfestival Bier Anders! (unes 100 

cerveses i 10.000 visitats 

 

http://www.otl-grez-doiceau.be/
http://www.otl-grez-doiceau.be/
http://www.vlan.be/
mailto:info@ahlln.be
mailto:morgane.donnet@ahlln.be
http://www.ahlln.be/agenda/La-Brassicole-de-Louvain-la-Neuve_ae338751.html
http://www.ahlln.be/agenda/La-Brassicole-de-Louvain-la-Neuve_ae338751.html
http://www.ahlln.be/agenda/La-Brassicole-de-Louvain-la-Neuve_ae338751.html
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Modeste Bierfestival Antwerpen (una 30a de 

participants) www.modestebierfestival.be 

Brassigaume (microcerveseries) 

www.brassigaume.be 

 

  

http://www.modestebierfestival.be/
http://www.brassigaume.be/en
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2.3 Presentació del viatge 

Presentació del viatge realitzada davant dels agents interessats a participar. Inclou una proposta 

d’agenda, sobre la que s’hi van introduir canvis, per adaptar-la a l’interès dels agents. 

  

  

Octubre 2015

D’INTERCANVI DE CONEIXEMENT I EXPERIÈNCIES EN CERVESA 
ARTESANA
Consell Comarcal del Pallars Jussà

2

ÍNDEX

1 MOTIVACIÓ 3

2 LLOC I DATA 5

3 AGENDA 6
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3

Motivació

Impuls de produccions 
competitives pel sector primari

Creació de productes turístics

Promoció d’indústries auxiliars i 
complementàries als sectors 

d’especialització

Aprofitament dels grans 
projectes de l’entorn

Pla integral de 
desenvolupament de la 

cervesa artesana

INTERCANVI DE CONEIXEMENT I 
EXPERIÈNCIES EN CERVESA ARTESANA

 

4

Motivació

Visita a productors de cervesa

Visita a organitzadors 
d’esdeveniments

Visita a agents institucionals

Visita a organitzadors 
d’activitats

INTERCANVI DE CONEIXEMENT I 
EXPERIÈNCIES EN CERVESA ARTESANA
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5

Lloc i data

Àrea de Flandes, Brabant, 
Hainaut i Namur

Dates: Novembre o desembre

INTERCANVI DE CONEIXEMENT I 
EXPERIÈNCIES EN CERVESA ARTESANA

 

6

Agenda

INTERCANVI DE CONEIXEMENT I 
EXPERIÈNCIES EN CERVESA ARTESANA

Dia 1 Dj

9.00h Arribada a l'aeroport del Prat i Vol 
(7.10-9.20)

10.00h
Trasllat a l'hotel

11.00h
Associació d'elaboradors de cervesa. 

Reunió i visita al museu
Brussel·les

12.00h

13.00h
Dinar

14.00h Tour de Brussels Beer Brewery 
tours Brussel·les

15.00h
14.00h-17.30h

16.00h

17.00h

18.00h
Trasllat a Duvel * 17.30-19.00

19.00h
Visita a Duvel Purs

20.00h
19.00h-Tast de cervesa amb formatges

Associació i 
museu

Operador turístic

Elaborador de cervesa 
gran
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7

Agenda

 

8

Agenda

INTERCANVI DE CONEIXEMENT I 
EXPERIÈNCIES EN CERVESA ARTESANA

Dia 2 Dv

9.00h
Ifapme Charleroi

10.00h Trasllat (45min) i 
Visita cerveseria de 

Bocq
Turisme de Valònia

Bocq
11.00h

Brussel·les
12.00h

Trasllat a Namur (30min)
13.00h

Dinar
14.00h

Agence Wallone pour la promotion d'une 
agriculture de  qualité Namur

15.00h
Trasllat a Lambiek 
(1h )

16.00h Centre de visitants de Lambiek Lambiek
17.00h

18.00h Descans a Lambiek o Braine l'Alleud
19.00h

Trasllat a Braine l'Alleud (15. min)Taller 
de Zitologia Nova Birra 19.30-21.30 

(inclou sopar)

Braine
l'Alleud

20.00h

Organisme públic

Museu

Elaborador de cervesa 
petit i organitzador 

d’activitats

Elaborador de cervesa 
tradicional

Organisme Públic

Organisme públic
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9

Agenda

 

10

Agenda

INTERCANVI DE CONEIXEMENT I 
EXPERIÈNCIES EN CERVESA ARTESANA

Dia 3 Ds

9.00h

Trasllat fins a cervesera escollida
(en funció

de la 
idoneïtat i 
proximitat
al festival)

10.00h

11.00h

2-Visita a Cervesera
12.00h

13.00h

Trasllat al Festival i dinar
14.00h

Estada al festival escolit i sopar

15.00h

16.00h

17.00h

18.00h

19.00h

Trasllat a l'aeroport (35 min)
20.00h

i  vol (21.20-23-20)

Organitzador 
d’esdeveniments
Festival cerveser 

reconegut
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11

Agenda

19 i 20 de desembre-Essen28 de novembre-Vichte

6-8 de novembre-Hasselt

 

www.daleph.com
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3 DOCUMENTS REFERENTS AL DESENVOLUPAMENT DEL 

VIATGE 

3.1 Participants 

Llistat inicial de participants en el viatge: 

 

 
EMPRESA NOM 1r COGNOM  2n COGNOM 

1 
CATALANA DEL 
LLÚPOL MARTÍ ARMENGOL GIMÓ 

2 MASOVERA JOAN MARTÍ  RAMONEDA  SENTENACH    

3 MASOVERA 
MARIA 
TERESA  RAMONEDA  SENTENACH    

4 REDORTA* LLUÍS ROSET COSTA 

5 REDORTA* JANINA COMES RUBIO 

6 CTRETZE ABEL SANCHEZ PANZUELA 

7 CTRETZE JOEL BASTIDA BERENGUER 

8 CTRETZE ELADIO SÁNCHEZ PÉREZ 

9 CONSELL COMARCAL  MARIA PILAR  CASES  LOPETEGUI 

10 CONSELL COMARCAL  JOSEP MARIA ARDANUY TARRAT 

11 DALEPH JAUME  AMILL MIRALLES 

12 DALEPH SERGI CAÑELLAS CASTELLS 

 

*Finalment, la Janina Comes de la Redorta va cancel·lar la seva participació en el viatge. Per la 

seva part, el Lluís Roset, a darrera hora, tampoc no va poder viatjar a Bèlgica. Malgrat aquest dos 

contratemps, han assistit 6 persones de tres empreses diferents (si no es tenen en compte els 

representants del Consell Comarcal i Daleph) .  Per tant, s’ha assolit la xifra de visitants esperada, 

que se situava entre els 6 i 8. 

  



   3  DOCUMENTS REFERENTS AL DESENVOLUPAMENT DEL VIATGE  

 

38 

3.2 Agents visitats 

Llistat d’agents i persones de contacte: 

 

Agent Persona de 

contacte 

Descripció 

Museu dels 

elaboradors 

de cervesa 

Micheline 

Buelens 

Museu de l’associació d’elaboradors de cervesa. En ell es 

repassa la història, el present i el futur de la elaboració de 

cervesa a Bèlgica, així com la seva cultura cervesera. 

Cerveseria 

de Cantillon: 

Magali Van 

Roy 

La cerveseria de Cantillon i Museu brussel·lès de la Gueuze, ha 

esdevingut una de les visites de referència dels turistes que 

viatgen a Brussel·les, tractant-se a més d’una de les cerveseries 

més antigues de la ciutat 

Com a museu, treballa amb diferents tour operadors presents a 

la ciutat en la organització de visites. 

Brussels 

Beer 

Challenge: 

Luc de 

Raedemaeker 

Es tracta d’una competició on experts cervesers d’arreu del món 

degusten i puntuen cerveses de tot el món, en total més de 

1.100 cerveses repartides en diferents categories segons 

procedència i estil. 

Beer Project: Dimitri Brussels Beer Project és una microcerveseria que es va posar en 

marxa l’any 2013 (la cerveseria el 2015). Es tracta d’un projecte 

col·laboratiu on es convida a cerveser d’arreu del món a venir i 

experimentar amb nous dissenys i creacions dins l’espai de 

Brussels Beer Project. 

La comunitat, participa en la selecció de les millors cerveses i 

cada any, una de les receptes passa a ser un dels “clàssics”, que 

es passarà a produir de forma regular. 

Agence 

Wallone 

pour la 

promotion 

d’une 

agriculture 

Luc Roisin L’APAQ-W és l’agència del govern de la regió de Valònia 

encarregada de la promoció i el suport del sector agrícola de la 

regió. 

En relació a la cervesa, promou l’etiqueta de qualitat “Belgian 

beer of Wallonia”, el concurs bianual Best Belgian Beer of 
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de qualité: Wallonia i col·labora amb els organitzadors del mapa de la 

cervesa de Bèlgica de “Belgian Beer Routes”. 

Agència de 

turisme de 

Lovaina: 

Lucie 

Vangerven 

Lovaina és una reputada destinació cervesera. Des de turisme 

de Lovaina es promou la marca “Leuven the place to beer”, a 

banda d’un festival relacionat amb la cervesa. 

D’altra banda, com molts municipis belgues, s’encarrega de 

promoure les activitats que duen a terme els diferents agents 

del sector (bars i restaurants temàtics, organitzadors de rutes, 

cerveseries, etc). 

Beer Hop-

Leuven 

Leisure: 

Adri Leemput Beer Hop, a més a més de ser una botiga de cerveses belgues, 

organitza diferents itineraris per Lovaina i la regió de Brabant, 

relacionats amb al cervesa i la seva història allà. 

En concret es durà a terme un petit itinerari per Lovaina, partint 

des de l’antiga fàbrica de Stella Artois, on es degustaran 4 tipus 

de cervesa local. 

Nova Birra Emmanuelle 

Corazzini 

Microcerveser que a més a més organitza diferents activitats 

relacionades amb la cervesa (cursos, tallers, activitats de team 

building, etc.) 

A més a més de conèixer les diferents activitats que es duen a 

terme, es desenvoluparà un taller sobre la història de la cervesa, 

procés d’elaboració i degustació de vuit tipus de cerveses 

artesanals, a més  a més de sopar. 

De Plukker: Kris 

Langouche 

Microelaborador de cervesa que inclou en la seva visita la 

plantació de llúpol de la que s’abasteix per a la seva producció. 

 

A més a més, d’aquests agents, estava previst visitar el museu del llúpol de Poperinge, però per 

petició dels participants, en especial del representant de La Catalana de Llúpol, es va decidir 

cancel·lar aquesta visita per disposar e més temps per a la visita a la plantació de llúpol de De 

Plukker. 
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3.3 Agenda definitiva de viatge 

L’agenda definitiva del viatge es va haver de readaptar, en primer lloc, d’acord amb les peticions i preferències els participants, en segon lloc, 

d’acord també amb les disponibilitats dels agents a visitar i finalment, per ajustar-la als condicionants del viatge (canvis de vols i de dates). 

 

8.30h 8.30h

9.00h 9.00h

9.30h 9.30h

10.00h 10.00h

10.30h 10.30h

11.00h 11.00h

11.30h 11.30h

12.00h 12.00h

12.30h 12.30h

13.00h 13.00h

13.30h 13.30h

14.00h 14.00h

14.30h 14.30h

15.00h

15.30h

16.00h

16.30h

17.00h

17.30h

18.00h

18.30h

19.00h

19.30h

20.00h

Trasllat a Brain l'Alleud (1h)

Taller de Zitologia Nova Birra  (inclou sopar)

Trasllat a Poperinge (1.35 h)

Sopar

Agence Wallone pour la promotion d'une 

agriculture de qualité

Trasllat a Lovaina (1.00 h)

Desplaçament per Brusel·les (20min)

Desplaçament per Brusel·les (20min)

Beer project 

Arribada a l'aeroport del Prat i vol (7.10-9.20)

Trasllat a l'hotel

 visita al museu de l'associació d'elaboradors de la 

cervesa

Desplaçament per Brusel·les (15min)

Brussels beer challenge

Visita a la cerveseria de Plukker

visita al museu del Llúpol de Poperinge

Trasllat a l'aeroport (1.30 min)

Dinar

Turisme de Lovaina 14.15h

Tour a Lovaina amb Beer Hop

Explicació del procés d'elaboració del producte turístic

Trasllat a Namur (1h)

Visita a la Cerveseria de Cantillon (13.15)

Dinar
i  vol (15.30-17-30)
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3.4 Guió d’entrevistes i visites 

Malgrat es va deixar que els participants dirigissin lliurement les preguntes que creguessin 

pertinents, Daleph va preparar un guió amb possibles qüestions per adreçar als agents visitats, 

per garantir el màxim aprofitament de la visita. 

1- Museu de l’associació  d’elaboradors de cervesa 

- Sobre  l’associació 

o Quants membres té l’associació? 

o Quin tipus de cerveseries representa? 

o Quin any es va crear? 

o Quin tipus d’activitats desenvolupa? 

o Què és el Belgian beer weekend? I Quina és la seva implicació en el mateix? 

o Participen en Nou projecte del Temple de la Cervesa?  

o Què és el ‘Knighthood of the Brewer’s Mash Staff’? 

- Sobre el museu 

o Quins són els vostres partners principals? 

o Treballeu amb touroperadors? 

o Organitzeu activitats addicionals, més enllà de la visita? 

o D’on ha vingut el material exposat? 

o D’on provenen majoritàriament els vostre visitants 

 

2- Museu-cerveseria de Cantillon  

- Sobre el museu 

o Organitzeu activitats addicionals, més enllà de la visita? 

 Sessió d’elaboració de cervesa en públic? 

 Swanzee day 2015? 

 Cantillon’s Brewery Quintessence? 

o Com ha avançat el projecte d’utilització d’àmfores? 

o Quins són els vostres partners principals?  

o Treballeu amb touroperadors? 

o Tot el material exposat és original de la cerveseria? 

o Teniu guies experts per fer les visites? 

o Quins tipus de públic teniu? Teniu estructurats diferents tipus de visita per 

adaptar-vos-hi? 

- Sobre la cerveseria 

o Quin volum de producció teniu? 

o Quins tipus de cervesa teniu? 

 Tots són Lambic Gueuze? 

http://belgium.beertourism.com/blog/the-belgian-brewers-and-the-knighthood-of-the-brewer-s-mash-staff
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o A on veneu? 

o Produïu amb materials orgànics, d’on provenen? 

o Participeu en algun concurs? 

 

3- Brussels Beer Challenge  

- El concurs 
o D’on sorgeix la idea? 
o Es diu Brussels Beer Challenge, però cada any se celebra una edició en un lloc 

diferent.  Com seleccioneu les ciutats hostes? 
o Quins organismes hi col·laboren/partners principals? 
o Quina promoció es fa de l’esdeveniment? 

 Està obert al públic en general? 
 Com es promou entre els cervesers? 
 Com es promou a l’estranger? 

o Com se selecciona el jurat del concurs? 

o Com se seleccionen els participants? 

 Hi participen tots o hi ha una selecció prèvia? 
 Hi ha cupos per països o àrees? 

 Hi ha 8 estils, que inclouen 50 categories, hi ha un nombre màxim de 

participants per categoria o subcategoria?  
o Els premis, en què consisteixen? 

  Tres nivells de premi (medalles, d’or, plata i bronze), com es 

reparteixen? (Una de cada per categoria o en tenen totes aquelles 

cerveses que superin un nivell de qualitat?) 

 Algun altre suport? 

 

4- Beer Project  

- Sobre la cerveseria 

o Quin volum de producció teniu? 

o Quins tipus de cervesa teniu? 

o A on veneu? 

o Com funciona el vostre procés de creació d’una nova cervesa? 

o Que rep la persona que crea la recepta? I si esdevé un dels All Stars? 

o Participeu en algun concurs? 

o Que heu necessitat per impulsar el vostre projecte? 

 Formació (empresarial, en cervesa, turística...) 

 Recursos econòmics 

 Facilitat administrativa per crear una empresa 
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5- l’Agència Valona per la Promoció d’una Agricultura de 

Qualitat  

- Sobre l’agència 

o Petita introducció de l’agència 

o Com s’articula la relació amb el sector cerveser 

o Quin altre suport donen al sector 

o Quin suport donen a altres iniciatives 

 Per exemple Belgian Beer Routes 

 Per Exemple, han donat suport a: Namur Capital de la Bière et du Terroir 

- Sobre la “marca” Belgian Beer of Wallonia 

o Quan va aparèixer i com 

o Quines condicions han de reunir els elaboradors adherits 

o Com es promou la seva utilització entre els productors 

o Com es realitza la comprovació dels criteris 

- Sobre el concurs bianual Best Belgian Beer of Wallonia (BBBW) 

o Amb qui s’organitza el consurs 

o Qui hi pot participar 

o Quants participants va tenir la darrera edició 

o Qui el promou i com 

o Assistència de públic en el darrer certamen 

o Quines categories hi ha 

 

6- Turisme de Lovaina  

- Amb quin criteri seleccionen els agents que figuren a la pàgina web (bars, restaurants, 

cerveseries, etc) 

- Activitats que promouen 

o Com es relacionen amb les empreses que organitzen els tours, quins decideixen 

promoure 

o Si s’han implicat en la organització dels tours 

- La marca Leuven a place to beer 

o Com potencien aquesta marca respecte altres ciutats  

o Quan van crear aquesta marca 

o Com van treballar l’associació de la ciutat amb la cervesa 

- Esdeveniments que organitzen: Hapie-Tapie, Leuven Beer weekend, zythos beer festival, 

beer of the month in Flemish brabant 

o Com s’han organitzat aquestes activitats 

 Si han estat iniciatives privades que han rebut el seu suport o al revés 

 Quines entitats més hi col·laboren 

 Si en tenen alguna dada de participació 

- Participació de les activitats 
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- Promoció de les activitats 

- Si existeix alguna taula de treball o coordinació on hi participin agents del sector 

 

7- Beer Hop-Leuven Leisure 

- Les rutes: 
o Organitzeu diferents tipus de rutes per Lovaina i l’entorn, però esteu 

especialitzats en la cervesa? 

 En aquest sentit quina vinculació existeix ente Leuven Leisure i Beer 

Hop? (Nosaltres hem arribat al segon a través del web del primer) 
o Amb quins i quants agents treballeu (bars, museus...)? 

 Quina àrea abasteu? 
o Els vostres clients són més aviat belgues o internacionals? 

 Quin grau de coneixement tenen del món cerveser? 
o Contacteu vosaltres els agents o són ells qui us venen a buscar? 
o En quins criteris us baseu per seleccionar els elaboradors de cervesa amb qui 

treballeu?  
- L’empresa 

o Quin background professional teniu (veniu més del món cerveser o del turístic? 
o Quan vau començar? 

 

8- Novabirra  

- Sobre la cerveseria 

o Produïu la vostra pròpia cervesa? 

o Quin volum de producció teniu? 

o Quins tipus de cervesa teniu? 

o A on veneu? 

o Participeu en algun concurs? 

- Sobre els tallers 
o Quins són els tallers més populars? 

o Com t’has preparat per realitzar aquests tallers? 
o Quin és el vostre públic principal (local, estrangers, empreses...? 

- Sobre la seva preparació 
o Com va sorgir la idea de muntar l’empresa? 
o Com t’has format per poder desenvolupar aquests tallers? 
o Que heu necessitat per impulsar el vostre projecte? 

 Formació (empresarial, en cervesa, turística...) 

 Recursos econòmics 

 Facilitat administrativa per crear una empresa 
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9- Cerveseria de Plukker  

- Sobre la cerveseria 

o Quin volum de producció teniu? 

o Quins tipus de cervesa teniu? 

o A on veneu? 

o Com sorgeix la idea de combinar la visita amb la plantació de llúpol 

o Tot el llúpol produït es destina a abastir-vos o veneu a altres productors? 

o Participeu en algun concurs? 

o  

- Sobre el projecte 

o Que heu necessitat per impulsar el vostre projecte? 

 Formació (empresarial, en cervesa, turística...) 

 Recursos econòmics 

 Facilitat administrativa per crear una empresa 

- Sobre la visita 

o Organitzeu altres activitats complementàries, a més de la visita? 

o Teniu guies experts per fer les visites? 

o Quins tipus de públic teniu? Teniu estructurats diferents tipus de visita per 

adaptar-vos-hi? 

 

10- Museu del llúpol de Poperinge 

- Sobre el museu 

o D’on va sorgir la idea de crear el museu? 

o Com doneu a conèixer el museu? 

o Quins són els vostres col·laboradors? Quin paper juguen? 

o Treballeu amb touroperadors? 

o Quins tipus de públic teniu? Teniu estructurats diferents tipus de visita per 

adaptar-vos-hi? 

o Treballeu amb els productors de la zona, per algun tipus d’activitats? 

o Organitzeu activitats addicionals, més enllà de la visita? 

o D’on ha vingut el material exposat? 

o Teniu guies experts per fer les visites? 

o En quines altres activitats col·laboren? 

 Poperinge Beerfestival 

o La marca “Belgian Hops” 
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11- Explicació del procés d’elaboració del producte turístic 

- Presentació de les grans línies d’actuació en matèria turística de la cervesa 

o Rutes de la cervesa 

o Tastos de cervesa 

o Festivals i esdeveniments 

o Museus 

o Visites a les cerveseries 

o Altres (dinars tematitzats, spas, altres) 

- Presentació de les sessions de treball i del seu contingut 

o (Qui hi participarà, quines aportacions s’esperen d’ells, etc.) 

o Dia 29-1: Disseny del Producte 

o 12-2: Validació de les propostes elaborades 
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3.5 Dossier de visita donat als participants 

Abans d’iniciar el viatge, es va entregar als diferents participants un dossier amb el contingut de 

les visites, així com el funcionament del viatge (vols, desplaçamanets, hotels, àpats, etc.). 
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3.6 Targetes de visita d’alguns dels agents enviats 
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3.7 Presentació de l’APAQ-W i el sector cerveser való 

Presentació de la tasca de l’Agència Valona per la Promoció d’una Agricultura de Qualitat i de la 
situació del sector cerveser a Valònia, exposada per LucRoisin durant la reunió del dia 22 de 
gener. 
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3.8 Altres documents facilitats 

Els diferents agents visitats van facilitar als participants diversos llibrets i fulletons amb 
informació sobre les seves activitats i altra informació d’interès per a l’experiència. Així es poden 
destacar: 
 

- La revista “Grand Cru Bière”, que publica l’empresa promotora del Brussels Beer 
Challenge 

 
 

- El fulletó del Brewers’ House, del museu de l’associació de cervesers, amb informació 
sobre la cervesa a Bèlgica. 
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- “Beer: A round of Flemish Brabant” i la guia d’activitats del cap de setmana cerveser i el 
mes de la cervesa al Brabant flamenc, per part de l’agència de turisme de Loviana 
 

 
 

- “Belgian beer experiences” per part de l’operador turístic Leuven Leisure 
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3.9 Seguiment del viatge en les xarxes socials 
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3.10 Nota de premsa i notícies 

Nota de premsa del Consell Comarcal del Pallars Jussà on es parla tant de les sessions de treball 

del producte turístic realitzades, com del viatge de coneixement a Bèlgica. 
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Posteriorment, aquesta nota de premsa va ser publicada al diari digital Pallarsdigital.cat 
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4 CAPITALITZACIÓ DEL CONEIXEMENT DERIVAT 

Experiències extretes de cada un: 

Museu dels elaboradors de cervesa: Es va poder veure com es pot posar en marxa una 

estructura senzilla de museu i com la organització que el patrocina pot influir en el disseny del 

màrqueting i la comunicació. 

Cerveseria de Cantillon: Es va poder veure el funcionament d’una microcerveseria petita i com 

s’ha reestructurat el model de negoci, per convertir les visites a les instal·lacions en la seva 

principal activitat, fins al punt d’haver permès la continuïtat d’aquest negoci centenari. 

Brussels Beer Challenge: S’ha descobert el funcionament intern d’un dels principals concursos de 

cervesa a nivell internacional i com la seva reputació influeix en positiu en les cerveses que hi 

participen i obtenen premis. 

Beer Project: S’ha vist el funcionament d’una microcerveseria moderna i dinàmica, amb un 

model de negoci diferent, basat en el model col·laboratiu i la interrelació directa amb els 

clients, tant a través de xarxes com de l’espai físic 

Agence Wallone pour la promotion d’une agriculture de qualité: S’ha tractat de com una 

agència pública, amb un pressupost modest, pot treballar amb els agents locals per 

desenvolupar iniciatives per a la promoció de la cervesa local (com ara un concurs o una 

marca de qualitat) que tenen un impacte important  

Agència de turisme de Lovaina: S’ha parlat dels diferents mecanismes de promoció turística de 

la cervesa i com aquest reclam pot ser aprofitat per a promoure els altres actius locals. També 

s’han vist mecanismes per tractar de desestacionalitzar el producte i formular una oferta més 

duradora. Per últim, s’ha vist com aconseguir allunyar el concepte cervesa de l’alcohol i el 

turisme de baixa qualitat, per orientar-lo a la innovació i el desenvolupament en la indústria 

agroalimentària. 

Beer Hop-Leuven Leisure: S’ha vist com els diferents agents s’interrelacionen entre ells, per al 

disseny de diferents paquets turístics, com adaptar el producte al consumidor final i com 

relacionar la cervesa amb altres actius de la zona. 

De Plukker: S’ha vist com es pot potenciar el llúpol com a element de visita turística i a més a 

més s’ha vist el funcionament d’un productor de llúpol ja assentat en el territori. 
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