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1. Justificació 
 

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

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

administracions i agents del territori del Pallars Jussà. 

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

desenvolupament territorial. 

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

suport als projectes empresarials i als joves, afavorint el relleu generacional, de reivindicar 

l’excel·lència dels productes agroalimentaris, i de donar a conèixer i valorar el patrimoni gastronòmic 

entre altres¡, tot amb l’objectiu de generar ocupació, activitat econòmica i desenvolupament local. 

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

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

competències professionals, assistència conjunta a esdeveniments 

 La promoció i difusió del patrimoni agroalimentari de la comarca: tant dins com fora. Accions 

a les escoles, a les fires comarcals, accions a l’exterior, esdeveniments gastronòmics,  

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

comarca com un destí de turisme gastronòmic 

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

allotjaments rurals. 

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

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

cerveses, plantes aromàtiques, olis, mels, derivats de pastisseria i evidentment ramaders del sector 

oví i boví principalment. 

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

nostre territori. La indústria agroalimentària és el tercer subsector de la indústria  de la comarca, 

darrera del de l’energia elèctrica i l’aigua i els residus ( dades de Daleph Consultors al PDES del Pallars 

Jussà)  

 

 

 

 

 

 

 

Algunes dades:  

Aproximadament 100 empreses ( productors/transformadors)  

facturació agregada de 65,8M€.  

Llocs de treball 500 persones 

 

*dades de 2014 ( Cluster development)  
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Un dels aspectes claus del programa era crear un vincle estable entre productors i restauradors que 

es reflectís amb una presència de producte local a l’oferta gastronòmica dels restaurants. 

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

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

Amb aquest objectiu, s’inicia el treball amb la Fundació Alicia (www.alicia.cat) l’any 2014 amb la 

signatura d’ un conveni de col·laboració per tal de donar resposta a unes inquietuds coincidents en 

diferents àmbits. Entre aquests, la recerca d’una estratègia gastronòmica compartida en el marc del 

programa Al teu gust. 

Durant el 2014 es va dur a terme, d’una banda i amb la intenció de donar resposta a una demanda 

dels professionals del sector de la restauració, una acció formativa sobre al·lèrgies alimentàries que 

els dotés d’eines per adaptar els menús. D’altra banda, es va desenvolupar un projecte conjunt entre 

la Fundació Alícia i l’Ajuntament de Tremp per promoure la gastronomia del Pallars. Això va implicar 

un treball intens de diagnosi de la comarca a nivell gastronòmic en el que van participar els 

professionals de la Fundació i els tècnics de l’Ajuntament de Tremp amb els agents privats de la 

comarca, productors i restauradors. Aquest treball comú havia de reforçar la feina feta fins ara des 

del programa i projectar-la a partir del consens amb un objectiu compartit. 

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

gastronòmica Pallars Terra de corder, que es fonamenta en:  

 
Perquè el corder? 
 
El corder és l’animal, alhora que la marca, que s’ha definit per capitanejar l’estratègia de promoció i 
valorització gastronòmica del Pallars Jussà.  
Són diversos els motius que validen el corder com a marca alhora que el fan un candidat ideal per ser 
capdavanter en el posicionament de la comarca. Són conceptes com tradició, paisatge, cultura, 
autenticitat, els que lideren aquesta estratègia.  
 
Existeixen arguments que fan referència al posicionament del corder a la comarca:   
 
La pertinença.  
 
L’ovella és animal de muntanya, és animal comú a tots els Pirineus. A més, el Pallars Jussà és 
específicament corder. El Pallars Jussà és la comarca on hi ha més caps d’ovella productiva (dades 
2013)  
 
Les tradicions.  
 
Existeixen tradicions vinculades a la cria, cura i processament del corder, avui encara vives i fàcilment 
explicables (transhumància, la baixada dels ramats, xollar ovelles, cardar llana, etc.)  
 
La cuina.  
 
La gastronomia tradicional de muntanya, i en particular de la comarca, es basa en la carn de corder. 
El receptari tradicional està farcit d’elaboracions amb corder. La Fundació Alícia ha basat l’estratègia 
de promoció gastronòmica no només en la cuina tradicional del corder sinó en una cuina amb corder 
adaptada als nous temps i a les noves necessitats.  

http://www.alicia.cat/
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La icona. 
 
La girella, un embotit singular elaborat amb les carns menys nobles del corder, és propi del Pallars 
Jussà, tot i que comú amb territoris propers i característic d’una gastronomia de muntanya.  
 
L’autòctona.  
 
L’ovella xisqueta és una raça d’ovella pròpia del territori i una punta de llança més a l’hora de 
destacar la singularitat i presència del corder al territori. 
I altres fan referència a l’oportunitat que representa el corder en un àmbit més global.  
 
De corder en mengem tots.  
 
El corder és un animal que es consumeix per la majoria de les principals cultures alimentàries.  
 
Del corder, tot és bo.  
 
Tal i com passa amb el porc, del corder se n’aprofita tot. Són diverses les professions que es basen en 
algun producte derivat del corder. Totes elles poden tenir presència en l’esdeveniment.  
 
D’ençà que es va pactar l’estratègia, la Fundació Alicia i l’Ajuntament de Tremp han col·laborat en 

diferents accions de comunicació d’aquesta estratègia al territori i a l’exterior, entre altres:  

 

- Tallers per a restauradors i carnissers amb noves elaboracions amb corder 

- Tallers per al públic en general en esdeveniments comarcals 

- Preparació d’un recull sobre la cuina del corder: definició de continguts, recopilació de 

propostes restauradors i carnissers...coordinació amb la resta de continguts. 

- Avaluació de l’adaptació, transcorregut un any, de l’estratègia Pallars terra de corder als 

restaurants: necessitats del col·lectiu i individuals, per tal de definir suports necessaris 

- Jornades a la Fundació Alicia per tal de donar resposta a les necessitats detectades, definir 

properes accions amb restauradors i treballar en el receptari conjunt. 

Així mateix, ambdues entitats han cooperat implementant accions que donen suport a altres 

projectes estratègics com:  

- Jornada sobre l’oli d’oliva a la restauració: dirigida als socis de l’Associació de productors d’oli 

i als restauradors. Es van tractar les virtuts relacionades amb el consum d’oli d’oliva verge 

extra alhora que les particularitats de maridatge dels olis del Pallars amb altres ingredients 

locals.  

- Assessorament als establiments del producte turístic El Cinquè Llac: treballant en diferents 

anualitats l’adaptació dels menús dels establiments a dietes amb necessitats especials i 

també amb estreta relació de l’increment de producte local. A banda de les recomanacions 

nutricionals i gastronòmiques, durant el 2017 s’ha fet un pas mes duent a terme un taller 

demostratiu dirigit a facilitar la implementació de les propostes per part dels establiments. 
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Durant l’any 2017 la col·laboració entre la Fundació Alícia i l’Ajuntament de Tremp va seguir creixent 

i incrementant l’estratègia del corder i la col·laboració entre els diferents actors de la comarca 

susceptibles a participar de tal estratègia.  

 

En primer lloc es va col·laborar en el treball necessari per a elaborar el recull del corder, 

l’organització dels continguts específics elaborats per l’Ajuntament de Tremp i els seus múltiples 

col·laboradors també ha comptat amb el suport del personal de la Fundació Alícia que ha aportat el 

coneixement en aquells camps en que n’és expert.  

Durant l’últim semestre del 2017 es  va treballar en la creació i consolidació del Consell del Corder al 

Pallars, comptant amb representants dels diferents sectors més representatius de la cuina del corder 

al Pallars i fent-los partícips i coneixedors de les accions que es duran a terme. Aquest òrgan és clau a 

l’hora de consolidar i fer créixer l’estratègia, comptant amb la participació dels principals agents 

econòmics i consensuant amb ells les accions. 

  

També es va treballar en la generació dels continguts per elaborar un fulletó que fomenti el 

coneixement de l’estratègia Pallars Terra de Corder a la mateixa comarca, aportant continguts de 

salut, territori, sostenibilitat, etc. La voluntat és que aquest material serveixi a l’Ajuntament de 

Tremp per fer difusió de l’estratègia (sigui en paper, en format digital, etc.).  

 

L’acord de col·laboració amb l’ajuntament de Tremp referma la línia d’actuació d’Alícia compromesa 

en la valorització de productes i territoris, treballant les possibilitats culinàries, investigant i 

aprofundint en el fet cultural vinculat a la gastronomia, proposant i creant eines de divulgació en el 

terreny gastronòmic i cultural. Alícia assessora restaurants, escoles de restauració, petits productors i 

públic en general sobre la promoció dels seus productes i sempre té en compte, en el seu treball, la 

vinculació entre l’alimentació de tots, la salut i els bons hàbits alimentaris. 

 

La Fundació Alícia es dedica, a través dels seus projectes i treballs a que tothom tingui una 

alimentació sana i saludable i és amb aquesta voluntat que es va iniciar el 2014 el conveni de 

col·laboració amb l’Ajuntament de Tremp. Al llarg de l’any es realitzen visites al territori per conèixer 

la realitat vinculada a la gastronomia de la comarca i la seva vinculació amb el turisme gastronòmic. A 

partir d’aquest coneixement es genera una estratègia a desenvolupar en els propers anys  

 

És amb la voluntat de donar continuïtat a aquest projecte de col·laboració que es formula una nova 

proposta orientada a donar suport a les empreses agroalimentàries del Pallars Jussà ( productors i 

restauradors) en l’àmbit de la innovació en la producció agroalimentària i la gastronomia. 

Aquesta acció dona resposta al projecte 3.b.4 “Valorització de producte agroalimentari a través de la 

incorporació d’innovacions en els processos de transformació” de la línia estratègica 3: 

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

 

A continuació es descriuen els objectius i les accions desenvolupades al llarg de 2018.  
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2. Objectius 
 

Objectiu general 

 

Promoure una cultura de la innovació entre el sector agroalimentari del Pallars Jussà. 

Posicionar els actius del territori en l’àmbit de la gastronomia a nivell de Catalunya. 

 

Objectius específics 

 

1. Promoure els processos d’innovació entre les empreses del sector agroalimentari del Pallars 

Jussà ( productors, transformadors i restauradors) 

2. Generar sentiment d’orgull i motivació entorn la promoció del corder com a element 

d’identificació de la comarca.  

3. Treballar de manera  concertada amb els diferents agents i actors del territori pertanyents 

als diferents sectors (restaurants, establiments d’alimentació, industries agroalimentàries). 

4. Seguir recollint i analitzant tota la informació possible relacionada amb la gastronomia, cuina 

i producte del territori que contribueixi a enfortir l’estratègia de valor del territori.  

5. Donar suport als establiments que formen part de l’Associació Marques de pastor ( producte 

turístic 5è llac ) en la creació d’ una oferta gastronòmica innovadora relacionada amb 

l’alimentació vegetariana i per col·lectius amb necessitats nutricionals concretes 

6. Validar el coneixement adquirit sobre hàbits alimentaris i alimentació saludable pels 

allotjaments participants al producte gastro-turístic El cinquè llac. Resoldre possibles dubtes 

i qüestions que els hagin pogut sorgir al llarg de la col·laboració.  

7. Oferir una formació complementària a la restauració del Pallars que suposi un increment en 

l’expertesa gastronòmica i culinària dels mateixos.   
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3. Metodologia, instruments metodològics i activitats dutes a 
terme: Accions incloses en el Programa Integral de 
dinamització gastronòmica del Pallars Jussà 

 

3.1. Bloc 1.  Acompanyament a la innovació per a productors 
agroalimentaris 

 

 

Objectius  

 

General:  

Incentivar la innovació en el sector agroalimentari del Pallars a partir de l’acompanyament a les 

empreses. 

 

Específics: 

 Promoure una cultura de la innovació entre els petits i mitjans empresaris agroalimentaris 

del Pallars Jussà. 

 Iniciar processos d’innovació que puguin resultar en nous productes comercials. 

 Connectar les empreses del Pallars Jussà amb els principals centres de recerca del sector 

agroalimentari 

 

Aquest bloc s’ha dut a terme a partir de dues accions; un pla d’acompanyament per empreses del 

sector (3.1.1) i una jornada professional d’innovació per a restauradors del Pallars Jussà (3.1.2). 

 

 

3.1.1. Pla d’acompanyament a la Innovació 

 

Metodologia i selecció de les empreses 

 

Per tal d’iniciar el pla d’acompanyament es va enviar un correu informatiu a totes les empreses 

susceptibles a adherir-se a la proposta. En aquest correu s’adjuntava el formulari d’adhesió per tal de 

poder recollir totes les empreses interessades i poder fer la selecció de les 6 empreses que preveia el 

pla d’acompanyament. 

 

La metodologia dissenyada i utilitzada per a dur a terme aquest acompanyament a les empreses del 

sector agroalimentari, va constar de dues etapes, una de conceptualització i creació de tots els 

materials i fitxes necessàries per a dur a terme l’acompanyament i una altra d’execució que va 

constar de 5 fases i es descriu a continuació en el quadre 1: 
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Quadre 1: Fases del pla d’acompanyament. 

 

FASE 1: IDENTIFICACIÓ i SELECCIÓ 

Totes les empreses interessades es van inscriure omplint un formulari en el qual se’ls hi han demanat 

dades bàsiques de contacte així com una breu descripció de l'activitat i de l'objectiu que es volia 

assolir mitjançant l'aplicació d'aquest procés d'innovació.  

 

En base a les inscripcions rebudes, es va realitzar una avaluació per a confirmar que les empreses 

participants del projecte complissin amb una sèrie de requisits determinats: 

Requisits mínims: 

- Les empreses seleccionades han de formar part del programa Al teu gust, aliments del Pallars 

- El producte a desenvolupar ha de ser alimentari 

- Han de ser productes que encaixin dins d’una dieta equilibrada 

Altres criteris que es tindran en compte: 

- Es tindrà en compte l’ordre d’inscripció a la proposta 

- L’empresa ha de treballar preferentment amb productes de proximitat 

- Es prioritzaran empreses que disposin de distintius de qualitat o que es mostrin proactives a l’hora 

de participar en campanyes promotores d’una alimentació bona, saludable i/o sostenible.  

- Es tindrà en compte  la participació activa en altres accions incloses dins del programa Al teu gust, 

aliments del Pallars. Concretament es valorarà la col·laboració i la implicació en els diferents espais i 

activitats del programa: sessions de treball, cooperació amb altres empreses i amb altres sectors, 

suport en el desenvolupament d’activitats conjuntes. 
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- Es tindrà en compte el nombre de persones treballadores de l’empresa ( nombre 

absolut/increment de l’ocupació en les darrers 5 anys). 

Finalment, es van presentar 7 empreses i totes van passar el procés de selecció i, per tant, tot i que el 

programa contemplava un màxim de 6 empreses, les 7 van ser incloses per a participar en le pla de 

desenvolupament (quadre 2). 

 

Empreses participants en el pla d’acompanyament a la 
innovació 2018-2019 

1 Distribucions Portet, S.A. 
2 Ecològica dels pirineus 
3 Safrà del Montsec 
4 Safrà del Pallars 
5 Tupinambus del Pirineu 
6 És Pallarès 
7 Cal Portalè 

Quadre 2: empreses seleccionades 

 

El dia 10 de juliol de 2018, Fundació Alícia va realitzar una presentació del projecte i de totes les 

seves particularitats a les 7 empreses seleccionades.  

 

L’objectiu d’aquesta presentació va ser el següent: 

- Explicar la metodologia i cada tasca a dur a terme de forma detallada, així com definir i 

marcar els condicionats en la forma de treballar, conjuntament amb Alícia, al llarg del 

projecte. 

- Transmetre que la finalitat principal en la realització d’aquest projecte és que cada 

participant sigui capaç d’integrar la metodologia de desenvolupament, creada per Alícia 

especialment per a la realització d’aquest projecte, a les seves instal·lacions adaptant-la i 

modificant-la segons les necessitats i particularitats en cada cas, fins que cada participant 

acabi obtenint el seu propi mètode de treball útil i concret aplicable en futurs projectes de 

desenvolupament. 

- Crear consciencia dels valors implícits a l’hora d’idear el projecte, pautats entre Alícia i 

l’Ajuntament de Tremp, i que posen de manifest la importància de contemplar tant la salut 

com la qualitat organolèptica així com la sostenibilitat a l’hora de desenvolupar un nou 

producte.  

Aquesta sessió de presentació del treball a realitzar es va efectuar just abans de fer arribar els 

qüestionaris derivats de les diferents fases, per tal que els participants entenguessin com enfocar el 
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treball a realitzar. Es va aprofitar aquesta mateixa sessió per a que totes les empreses participants 

plantegessin els dubtes, els quals es van resoldre de forma conjunta. 

 

Un cop presentat el projecte i les seves diferents fases i mètode de treball, es van fer arribar els 

diferents qüestionaris que confeccionen les quatre fases del procés: Exploració, Definició, Sessió 

individual i Desenvolupament.  

 

 

 

FASE 2: EXPLORACIÓ: 

 

Aquesta fase estava dedicada a fer un anàlisi exhaustiu a nivell intern de l'empresa, essencial per a 

tenir clar quins són els seus valors, en quin punt es troben en aquest moment i quines són les seves 

possibilitats d'actuació, de forma coherent i realista.  

FASE 3: DEFINICIÓ 

A partir de les respostes obtingudes a la fase d'exploració, l’objectiu era que l'empresa es trobés en 

millor posició per a decidir cap a on anar en base a les possibilitats reals detectades, gràcies al 

anàlisis efectuat. En aquesta fase s'efectua un segon anàlisi on es combina tota la informació 

generada amb una visió de futur.Es tracta d'un exercici per a detectar oportunitats i definir 

l'estratègia d'actuació. 

 

Aquesta fase, a part de ser un exercici individual de cada empresa, també va oferir una sessió de 

treball personalitzada (sessió individual) amb els tècnics de la Fundació Alícia. 
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Aquesta sessió, és una fase intermèdia, entre la definició i el desenvolupament, on l'empresa es va 

reunir de forma personalitzada amb la Fundació Alícia per a poder assessorar i decidir de forma 

conjunta quines són les següents passes a realitzar que confeccionaran la fase de desenvolupament: 

definir paràmetres d’actuació.  

FASE 4: DESENVOLUPAMENT 

Es la Fase on es van dur a terme les primeres proves fins a obtenir un producte adaptat als 

paràmetres definits. L’objectiu d’aquesta etapa és idear el prototip i adaptar-lo a les necessitats de 

la planta de producció conservant al màxim les seves característiques. A continuació, en el següent 

quadre, es mostra el diagrama de treball d’aquesta fase de desenvolupament. 

 

 

Quadre 3: Diagrama de treball de la Fase de desenvolupament de pla d’acompanyament. 

 

FASE 5: POSADA EN MARXA 

Aquesta fase contempla la creació d’una nova referència i la inclusió del producte innovat a la 

cadena de producció. 

En aquesta fase, la Fundació Alícia, quasi no hi ha intervingut tot i que ha estat accessible en cas que 

l’empresa necessités assessorament puntual relacionat amb el projecte desenvolupat. 
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Valoració de les empreses participants en l’acompanyament 

 

Durant les diferents sessions de treball i el període d’acompanyament, les empreses van expressar 

una valoració molt positiva de la iniciativa. Tanmateix, se’ls va demanar si podien enviar-nos 4 línies 

valorant l’experiència. A continuació es mostres alguns extractes d’algunes valoracions rebudes a 

mode d’exemple.  

 

Tupinambus:  

Comentar-te que la reunió que vam tenir va ser molt profitosa. Primer perquè a partir del 

producte bàsic que us vaig comentar vàreu aportar noves idees d’extensió de gamma que 

podien desenvolupar-se en un futur. També vaig trobar força interessant que m’aconselléssiu 

sobre possibles formes de cocció i temps de cocció ja que podia influir en el sabor i 

conservació del producte, així com la possibilitat de fer un anàlisi del pH. 

De nou reiterar-te el meu agraïment a tu i el teu company pel vostre ajut, i pot ser més 

endavant ens posem de contacte de nou amb vosaltres. 

  

Safrà del Pallars: 

En primer lloc agrair poder haver participat en aquest acompanyament.  El tracte proper i 

humà ha estat immillorable.  Poder disposar de receptes i tècnics que ens ajudin a 

desenvolupar nous productes elaborats amb el nostre safrà, ha estat molt productiu i en ha 

reafirmat a continuar amb les nostres idees de crear sinergies amb els elaboradors de la 

zona.  

 

 

Valoració de la innovació efectuada per les empreses després del treball d’innovació efectuada 
amb Fundació Alícia 

 

La millora aconseguida després de l’acompanyament a la innovació ha sigut diferent en cadascuna de 

les empreses amb les quals s’ha treballat. En general, les millores aconseguides es poden classificar 

en els següents tipus: 

- Re-formular receptes existents per a que el resultat organolèptic sigui millor que el produït 

fins al moment. 

- Ideació de nous productes per a donar sortida a la matèria primera actual o per ampliar les 

possibilitats de sortida d’un producte que ja es comercialitza. D’aquestes sessions han sortit 

idees de productes innovadors i disruptius. 

- Assessorament en relació a la seguretat alimentària i a la maquinària necessària per a fer 

viable la comercialització. 

- Mapa de possibilitats de nous ingredients. 
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3.1.2. Segona Jornada professional  d’innovació per a restauradors del Pallars Jussà 

 

Els dies 26 i 27 de Novembre de 2018 es va dur a terme la Segona Jornada professional d’innovació 

per a restauradors del Pallars Jussà.  

 

Aquestes jornades han ofert una formació de primer nivell en un entorn únic: les instal·lacions de la 

Fundació Alicia al Món Sant Benet. Han anat adreçades a restauradors i productors del Pallars i com a 

novetat es va oferir la possibilitat d’assistència també als restauradors i productors de l’Alta 

Ribagorça i el Pallars Sobirà, concebudes com una oferta potent a nivell tècnic i qualificador alhora 

que com un espai de trobada i reflexió conjunta. 

 

Aquesta formació ha suposat un seguiment en la col·laboració de dinamització territorial que ja fa 

anys que Alícia efectua amb l’Ajuntament de Tremp. L’objectiu ha sigut formar al sector de la 

restauració i dels productors agroalimentaris en innovació i seguretat alimentaria, enriquint el 

contingut amb temes cada cop més rellevants com n’és el de les al·lèrgies i intoleràncies, alhora que 

s’han realitzat sessions enfocades en reforçar el projecte de cuina de bosc que ja s’està duent a 

terme. Per tant, aquesta jornada professional que va tenir una durada de 2 dies es va concebre per 

dedicar un primer dia sencer a diferents temes essencials i requerits pels restauradors i productors i 

el segon es va dedicar exclusivament al treball de la cuina de bosc, que s’explica més profundament 

en el punt 3.3 d’aquesta memòria. 

 

La formació i la visualització que es generen a partir de les diferents accions que Alícia realitza amb 

l‘ajuntament de Tremp contribueix a incrementar la percepció dels propis actors alhora que 

posiciona el territori com un actiu turístic i patrimonial. 
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Programa de la jornada  

 

El programa de la Jornada es va dissenyar a partir de les necessitats expressades pels restauradors i 

petits productors a través de correu electrònic i en formularis elaborats per l’ajuntament de Tremp 

en altres accions de millora de les competències. A partir d’aquestes demandes, es va elaborar el 

següent programa. 

 

Dilluns 26 de novembre 
 

10h  Benvinguda a la Fundació Alícia 

                     Equip de la Fundació Alícia 
 

10:30h         Al·lèrgies i intoleràncies: Substitució d’ingredients i noves receptes  

                      Ana Lobato i Adriana Gàlvez. Gastrònoma i tècnica de desenvolupament tecnològic   
 

11:45h  Pausa-cafè 
 

12:00h Programació de menús: Seguretat, salut i gestió de cuina   

                     Noemí Igual i Alba Adot. Tècniques de desenvolupament tecnològic i de salut  
 

13:00h  El sifó d’escuma: textures aèries i altres 

                     Marc Puig-Pey. Cuiner de la Fundació Alícia  
 

14h  Dinar  
 

15:30h  La cuina del senglar 

                     Marc Puig-Pey. Cuiner de la Fundació Alícia 
 

16:15h  Versatilitat a la cuina: el forn 

       David Gil. Cuiner de la Fundació Alícia 
 

17:30h  Cloenda 

 

Dimarts 27 de novembre 
 

09:00h        Introducció al projecte Cuina de Bosc 

                    Toni Massanés. Director general de la Fundació Alícia 
 

09:30h       Presentació de les tasques desenvolupades 

                    Elena Roura. Directora científica de la Fundació Alícia 
 

10:00h       Taller de combinacions culinàries 

                    Laia Badal i Adriana Gàlvez. Tècniques de desenvolupament tecnològic  
 

11:45h       Pausa-cafè 

                     

12:00h        Posada en pràctica combinacions culinàries 

                    Laia Badal i Adriana Gàlvez. Tècniques de desenvolupament tecnològic  
 

13:00h       Futures tasques a dur a terme 

                    Elena Roura. Directora científica de la Fundació Alícia 
 

13:30h       Cloenda i dinar de grup 
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Nombre d’assistents: 

 

Els nombre d’assistents a la jornada van ser 26 

 

Resum de les sessions: 

A continuació, s’adjunta un petit resum de les ponències del primer dia, ja que el dia dedicat a la 

cuina de bosc s’explicarà en el punt dedicat a aquet BLOC de treball. 

 

 Al·lèrgies i intoleràncies 

Contingut teòric-pràctic per a aprendre a gestionar les al·lèrgies i intoleràncies a nivell de restauració 

i poder ampliar la oferta de producte per al grup de consumidors que poden presentar aquest tipus 

de reaccions amb determinats aliments. Sessió a càrrec de l’Adriana Gàlvez, tècnica de l’àrea 

d’investigació i desenvolupament, i l’Ana Lobato,  gastrònoma de la Fundació Alícia.  

 

Contingut: 

- Introducció d’al·lèrgies i intoleràncies 

- Simptomatologia i exemples 

- Seguretat alimentaria i pràctiques de control en el context restauració 

- Demostracions culinàries: 

 Sense gluten 

 Sense ou 

 Sense llet 
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 Programació de menús: seguretat, salut 

i gestió de cuina 

 

Presentació del que implica tenir una oferta de 

menú saludable i adaptada a les necessitats dels 

consumidors a l’hora que es garanteix una 

correcte aplicació de la seguretat alimentària. 

Sessió a càrrec de l’Alba Adot, nutricionista-dietista, i de la Noemí Igual, tecnòloga d’aliments de la 

Fundació Alícia.  

 

Contingut: 

- Menú equilibrat: 

 Introducció salut  

 Grups d’aliments 

 Distribució d’àpats 

 

- Seguretat alimentària: 

 Definició i normativa 

 Tractaments de conservació: Temps i temperatura 

 Aplicacions en restauració: Congelació, Refrigeració i Cuina al buit.  
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 El sifó d’escuma: textures aèries i altres 

 

Demostració culinària a càrrec del cuiner de la Fundació Marc Puig-Pey, enfocada en les elaboracions 

destinades a aconseguir textures aèries mitjançant l’ús del sifó. 

 

Contingut: 

- Tipus d’escumes 

- Protocol per a la creació d’escumes 

- Avantatges 

- Demostracions culinàries: 

 Copa amb oli d’oliva i condiments 

 All i oli de poma 

 Crema anglesa de ratafia 

 Biscuits per microones amb escuma 

 Xocolata calenta 

 Escuma de llimona amb cervesa 

 Gerds amb nata batuda 

 Infusió d’espècies 

 Soda de taronja 
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 La cuina del senglar 

Aplicacions del coneixement al voltant de la cuina del senglar adaptades a professionals en l’àmbit de 

la restauració. Sessió a càrrec de Marc Puig-Pey, cuiner de la Fundació.  

 

Contingut: 

- Tractament de la carn: 

 Valoració qualitativa 

 Conservació 

 Pre-elaboracions 

 Ideació a cuina 

- Demostracions culinàries amb la carn de senglar: 

 Senglar amb cigrons i carxofes 

 Senglar farcit de poma 

 Costella amb pebres 

 Tires de senglar amb bolets i pebrots 

 Escalopes de senglar arrebossats 

 Costella confitada amb alls 

 Pinxos marinats 
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 Versatilitat a la cuina: el forn 

El forn és un equip de cocció molt polivalent que es pot utilitzar per a moltes elaboracions. Aquesta 

ponència, a càrrec del cuiner de la Fundació David Gil, ha anat enfocada en la demostració de 

diferents elaboracions aplicant coccions mitjançant l’ús del forn. 

 

Contingut: 

- Historia 

- Avantatges 

- Tipus de coccions 

- Recomanacions 

- Demostracions culinàries: 

 Comparativa de textures: confitat i rostit de patates 

 Aletes de pollastre 

 Llibrets de llom arrebossats i fregits al forn 

 Melós d’espatlla de porc cuita a baixa temperatura  
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3.1.3. Resultats i productes lliurats 

 

A continuació es presenta un quadre que confirma els resultats esperats i detalla els productes 

lliurats. 

 

Resultats esperats i productes a lliurar Resultats finals i productes lliurats 

Presentació d’un pla genèric per fomentar la innovació a 
un nombre considerable de productors agroalimentaris 
del Pallars.  

 Sessió de formació sobre el pla 
d’innovació a les empreses 
seleccionades. 10/07/2018 

Presentació de propostes d’empreses agroalimentàries 
del Pallars Jussà per poder participar en 
l’acompanyament.  

 
 

Es van presentar 7 propostes. 
Veure annex 5 

5 fitxes d’innovació personalitzades. Una per a cada una 
de les empreses seleccionades per a participar a l’edició 
2018.  

 Al final van ser 7 fitxes 

Informe de valoració i acompanyament per a les 6 
empreses agroalimentàries que han participat en 
l’acompanyament en la innovació agroalimentària 
durant l’edició 2018.  

 Valoració i acompanyament a 7 
empreses. Veure annexos (5, 6, 7, 
8, 9, 10, 11 i 12) 

Participació d’almenys 15 restauradors a les jornades de 
formació per a professionals que tindran lloc a la 
Fundació Alícia .  

 Van assistir 26 persones, de les 
quals 22 eren restauradors. 

Màxim de 5 visites al territori. 
 

 Es va realitzar una visita 
personalitzades a cada empresa, 
per tant 7 visites. 
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3.2. Bloc 2. Taller pràctic per a la creació d’una oferta gastronòmica 
innovadora (vegetariana i vegana)  amb els establiments 
participants del cinquè llac. 

 

Objectius  

 

General: 

Donar suport als establiments que formen part de l’Associació Marques de pastor ( producte turístic 

5è llac ) en la creació d’ una oferta gastronòmica innovadora relacionada amb l’alimentació 

vegetariana i per col·lectius amb necessitats nutricionals concretes.  

 

Específics 

 Seguir col·laborant en la millora i adaptació de la oferta servida en esmorzars, dinars de 

carmanyola i sopars dels establiments membres del 5è llac a les necessitats concretes dels 

excursionistes que participen de la ruta del 5è llac.  

 Seguir treballant per a millorar l’adaptació de l’oferta vinculada a aquelles possibles al·lèrgies 

o intoleràncies alimentaries dels usuaris de la ruta del 5è llac.  

 Seguir treballant en la millora de les propostes d’adaptació de l’oferta a les possibles 

eleccions de dieta (vegetarianes, veganes, etc.) dels usuaris de la ruta del 5è llac.  

 

Metodologia i activitats realitzades 

 

 Valoració dels resultats assolits pels establiments del 5è llac després de l’esdevenir de les 

anteriors col·laboracions i intervencions de la Fundació Alícia.  

Aquest treball es va efectuar a partir de la conversa directa amb els membres i representats del 5è 

llac durant el mes de juny de 2018. A través de correus electrònics i una entrevista telefònica amb la 

responsable del Cinquè Llac, Mireia Font es van valorar conjuntament els punts forts i febles de les 

col·laboracions anteriors i es van concretar i establir les accions a dur a terme en el taller previst per 

al 2018, amb l’objectiu de donar resposta a les necessitats reals detectades. Aquestes es basaven 

principalment en la necessitat d’una major formació respecte a l’elaboració de receptes aptes per a 

vegans i vegetarians, però que fossin atractives, innovadores i que tinguessin en compte la 

gastronomia del territori. 

 

 Seminari al territori per validar les formacions teòriques anteriorment efectuades. 

Un cop recollits els comentaris i necessitats dels restauradors del 5è llac es va dissenyar una sessió 

demostrativa que donés resposta als seus requeriments i les seves necessitats reals.  En concret la 

sessió va ser un taller demostratiu dut a terme per el xef de la Fundació Alícia, David Gil que va tenir 

lloc el dia 3 de juliol de 2018, de 10.30 h a 15h a la cuina del restaurant Casa Leonardo.  

 

Tenint la constància de que cada vegada venen més clients que han adaptat la seva dieta a prescindir 

de la proteïna animal, es va elaborar una proposta de taller i és va realitzar la formació de com 
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realitzar diferents receptes visuals, saludables, bones i nutricionalment complertes que no 

incorporessin aliments d’origen animal. 

 

El taller va consistir en donar les eines necessàries als cuiners/propietaris de les cases que formen 

part del Cinquè Llac, pel tal de preparar plats i dissenyar menús prescindint de la proteïna animal i 

com substituir-la per proteïna vegetal, principalment a través de dos tipus de conceptes a treballar: 

- Creant noves receptes on la proteïna vegetal és la principal protagonista.  

- Com a substitut de la proteïna animal. Partint d’una elaboració on el principal ingredient és la  

proteïna animal, és substitueix per un vegetal que simula la textura i gust, com per exemple: 

albergínia per peix, llenties per carn bolonyesa, farina de cigrons per ous, etc.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el taller van assistir 7 persones, representants dels següents allotjaments inclosos dins del Cinquè 

Llac: Casa Leonardo, Casa Churchill, Casa Macianet i Casa Parramon.  

Es van elaborar i tastar les següents elaboracions:  Suquet d’albergínia gratinat amb maionesa 

elaborada a partir de l’aigua de cocció de les llegums (a), Carpaccio de remolatxa (b), Canelons amb 

lasanya de llenties (c), Girella vegetal (d), Wrap vegetal (e),  Jumeok Bap, boles d’arròs i algues (f), 

Beguda vegetal de mongeta blanca, Caldo umami vegetal, Vieires vegetals, Truita de cigrons.  
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Resultats esperats i productes a lliurar Resultats finals i productes lliurats 

Valoració sobre l’anterior formació efectuada que 
permeti adequar i millorar la formació per al 2018.  
 

 Veure pàgina 30 

Un taller formatiu efectuat específicament per als 6 
establiments del 5è llac 
 

 
 

Taller realitzat el dia 3/07/2018 per 
a 7 persones dels 6 establiments 

Les receptes efectuades durant el taller formatiu 
s’entregaran als assistents 

 Veure annex 15 
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3.3. Bloc 3. La cuina del bosc al Pallars Jussà. Projecte d’innovació, 
científic i gastronòmic, en el sector de la restauració i hoteleria. 

 

Es planteja un tercer projecte innovador que té com a base la recerca per explorar les possibilitats de 

la cuina basada en els recursos dels boscos del Pirineu, començant pels del Pallars Jussà, i transferir 

aquests coneixements als restauradors de la comarca per tal que siguin aplicats al seu dia a dia, 

diferenciant la seva oferta. 

 

La tendència actual al consum de producte local està consolidada arreu. Aquesta consciència pel 

consum d’ingredients provinents d’un entorn proper està basada en dos eixos principals: la 

sostenibilitat i la salut. Els productes de proximitat són els més sostenibles en tant que se’ls suposa 

un menor impacte sobre el medi ambient i a més contribueixen al foment de l’economia local. Des 

del punt de vista de la salut són els més frescos i els que estan genèticament adaptats al nostre 

entorn. Aquests factors han fet que cada cop més persones tinguin en compte el criteri de proximitat 

a l’hora de comprar aliments o de consumir-los a la restauració pública (70% dels consumidors 

espanyols ha consumit productes Km 0 durant el 2016, Observatori de les tendències Nestlé, ODELA 

UB) 

 

El producte local és finalment el que configura el paisatge d’un territori i per tant el que en defineix 

el caràcter. Segons el gastrònom Toni Massanés, “el paisatge és el producte vist de lluny i el producte 

és el paisatge vist d’a prop”. O com deia l’escriptor i també gastrònom Josep Pla: “La cuina és el 

paisatge a la cassola”. 

 

Aleshores, podem establir que les cuines particulars de cada territori són, o haurien de ser un reflex 

del seu paisatge. Així, una comarca del litoral hauria de tenir, dintre de la varietat, una cuina del peix 

destacable. Una regió rica en horta hauria de presentar una oferta vegetal àmplia als seus 

restaurants i les zones de vinya o olivera haurien de fer el mateix amb els seus productes.  

 

Amb aquesta visió integradora, quina seria la cuina del Pallars Jussà? Doncs aquella que és 

representativa del seu paisatge. En aquest aspecte “Al teu gust” continua fent una gran tasca de 

divulgació i promoció dels productes locals. A més a més, des de fa tres anys, l’estratègia del corder 

s’hi ha sumat com a icona d’un territori de pastura, d’espais naturals amplis relacionats amb aquest 

bestiar transhumant. 

 

Estretament relacionat amb l’estratègia es presenta aquest projecte, centrat en un altre actiu de la 

comarca i per extensió del Pirineu: el bosc. Es visualitza el bosc com a recurs a tenir en compte a 

l’hora de diferenciar la cuina d’un territori més enllà dels productes tradicionalment emprats ( com 

els bolets). Aquest àmbit de treball ha estat molt poc explotat a la cuina ja que s’allunya dels models 

de producció d’aliments moderns i no ser percebut com a rentable des d’un punt de vista productiu. 

A més, el coneixement de les espècies comestibles que trobem al bosc s’ha perdut i en conseqüència, 

en molts casos s’han deixat d’aprofitar. 

 

Quan ens referim a la “Cuina de bosc” ho fem amb una mirada àmplia que inclou aquells espais 

naturals immediatament relacionats amb el bosc com els marges o els prats. Algunes espècies de 
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bolets o els espàrrecs de primavera es troben en aquests indrets però poden formar part del 

concepte ampli de cuina de bosc. 

 

El fet de recuperar aquest coneixement amb una mirada moderna i molt centrada en la cuina pot fer 

que tornem a gaudir d’aquests ingredients d’una manera nova, plaent i sostenible. Alhora, 

contribueix a tancar el cercle de posicionament gastronòmic de la comarca que pren com a base el 

corder, relacionant-lo amb altres recursos i activitats, com el senderisme o altres activitats al medi 

natural. 

 

El Pallars Jussà està integrat a la Regió I ( conjuntament amb l'Alt Urgell, l'Alta Ribagorça, el Pallars 

Sobirà i era Val d'Aran) del Pla General de Política Forestal de Catalunya. La superfície forestal 

d’aquesta regió és de 459.338 ha, de les quals, 217.590 corresponen a boscos. 

 

 

 
 

Pel que fa a la titularitat d’aquests espais, segons l’ELFOCAT (Associació d’Entitats Locals Propietàries 

Forestals a Catalunya) al Pallars Jussà hi ha un total de 39.604 ha de superfície forestal comunal 

distribuïda segons taula adjunta entre els següents municipis:  
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A Catalunya hi ha prop de dos-cents (194) municipis propietaris de boscos, que acumulen un total de 

365.727 hectàrees de propietat forestal (més d’un 18% de tota la superfície forestal de Catalunya), 

una quantitat molt elevada, que converteix els municipis, en el seu conjunt, en un dels principals 

actors en la gestió forestal a Catalunya, tant per la propietat que representen com pel seu caràcter 

d’administració pública amb competències forestals en l’àmbit local. 

Els municipis realitzen aprofitaments i millores forestals  a partir de les seves forests ordenades, amb 

la qual cosa generen una activitat econòmica regular i periòdica que dona feina a molts actors 

forestals situats a zones rurals. A més d’aquestes funcions productives, molts d’aquests terrenys 

forestals es troben dins d’ espais naturals protegits de molt alta qualitat, que son fonamentals en la 

protecció de la biodiversitat catalana, i, en general, generen innumerable quantitat de beneficis a la 

societat i a la natura, en les seves funcions protectores i socials: biodiversitat, paisatge, lleure, 

qualitat d’aigua, magatzem de carboni, etc…. 

L’aprofitament d’aquests recursos alimentaris del bosc obre una nova perspectiva en quan a aquests 

aprofitaments, alhora que dóna resposta a una demanda del col·lectiu de cuiners de l’Associació 

APAT de fer un pas més en la diferenciació gastronòmica del territori i alhora obre la possibilitat de 

consolidar el Pallars Jussà com un territori capdavanter en innovació i transformació agroalimentària, 

vies generadores d’activitat econòmica i d’ocupació. 

D’altra banda, es preveu contactar amb els centres de secundària de la comarca ( INS Tremp, IES La 

Pobla de Segur i Col·legi Maria Immaculada de Tremp) per tal que els alumnes de 4 art d’ESO i/o 1er 

de Batxillerat d’aquests centres participin en la recerca i coneguin de primera mà les possibilitats que 

aquesta ofereix permetent alhora:  

- Implicar-los en projectes territorials que prenen com a base els recursos endògens 

- Posar-los en contacte amb empresaris per tal que coneguin dinàmiques empresarials i 

projectes de cooperació públic privada de primera mà 
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- Conèixer centres de recerca pioners a Catalunya 

Aquesta acció s’emmarca en les activitats previstes al projecte 3.b.12 “Seguir treballant per la 

professionalització del sector de la restauració a través d’assessoraments, formacions” de la línia 

estratègica 3 “Desenvolupament de l’activitat econòmica com a motor de la transformació de la 

comarca”, del PDES Pallars Jussà. 

 

3.3.1. Objectius  

 
General: 

Posicionar gastronòmicament el Pallars Jussà com un territori on conviuen tradició i innovació posant  

en valor l’entorn natural del Pallars Jussà a través de la cuina. 

 

Específics 

1. Desenvolupar coneixement sobre els productes alimentaris que ofereix el bosc del Pallars 

Jussà 

2. Determinar les possibilitats d’aplicació a la cuina dels productes del bosc 

3. Detectar oportunitats de singularització del territori a través de nous ingredients i 

elaboracions 

4. Vincular aquests coneixements a l’estratègia gastronòmica Pallars terra de corder 

5. Transferir aquests coneixements al territori, especialment als productors, elaboradors i 

restauradors. 

6. Identificar el Pallars Jussà com a exemple de preservació del patrimoni natural a través de la 

cuina. 

 

3.3.2. Metodologia, instruments metodològics i activitats realitzades. 

 

El projecte s’ha dut a terme en diferents fases. 

A continuació es mostra el diagrama de treball i posteriorment la descripció de cada fase. 
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1. Creació de l’equip de treball 

 

El projecte s’ha dut a terme des de dos eixos principals: un de més científic i un de més gastronòmic i 

per tant ha calgut formar un equip multidisciplinar per donar resposta a totes les necessitats del 

projecte. 

 Eix científic: s’ha creat un equip d’especialistes en botànica, territori, biologia, nutrició, i 

antropologia de l’alimentació. 

 Eix gastronòmic: s’ha establert també un equip de cuiners i productors agroalimentaris tant 

d’Alícia com del Pallars Jussà.  

 

En el següent quadre (quadre 4) es defineixen les persones i els perfils dels professionals involucrats  

 

2. Fase de caracterització de la flora i fauna  

 

Els passos a seguir per poder caracteritzar d’una manera sistemàtica i rigorosa la flora i la fauna 

susceptible a formar part del catàleg de cuina de bosc del Pallars Jussà, varen ser: 

 

A. Per poder caracteritzar la flora i fauna primer es va fer una cerca bibliogràfica  a partir de la 

qual es va crear un primer document de referencies susceptibles a formar part del catàleg de 

cuina de bosc del Pallars Jussà. 

 

 

 

 

 

4. Fase Disseminació  

Base dades final Presentació Restauradors Presentació al territori 

3.Fase de desenvolupament de cuina 

Tast dels productes 
Treball de combinacions 

culinàries 
Proves de cuina 

Validació i detecció 
d’oportunitats 

2. Fase de caracterització de la flora i fauna  

Cerca bibliogràfica Treball de camp Creació del coneixement 
Identificació dels productes que 

presentin més oportunitats 

1. Creació de l'equip de treball 

Tècnics de la Fundació Alícia Especialistes del territori 
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B. Treball de camp: l’equip del territori va revisar i avaluar el document per tal d’identificar la 

presència i la disponibilitat, l’estat d’amenaça... dels productes definits durant la cerca 

bibliogràfica. 

En el marc d’aquest treball de camp es varen realitzar dues entrevistes en profunditat i una 

sessió de treball grupal amb la finalitat d’incorporar veus al projecte per tal d’enriquir-lo. En les 

entrevistes en profunditat es va recórrer a persones del territori coneixedores de la fauna i la 

flora del Pallars i del seu us culinari. Els temes que es van tractar van girar al voltant d’identificar 

especies vegetals i animals, identificar la seva temporada, localització, usos culinaris, plats típics 

o el grau de coneixement popular de les espècies.  

 
 

C. Creació del coneixement: es va crear una base de dades amb les  referències per tal de tenir 

una eina de fàcil consulta amb tota la informació disponible. Per cada referència es va omplir 

una fitxa amb la informació que es mostra en el següent quadre (quadre 5): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nom comú: nom comú més usat al 

Pallars Jussà 

Nom científic: nom en llatí universal 

que inclou la família i espècie.  

Categoria: respon a si la referència és 

una planta, bolet, au o un mamífer. 

Part comestible: defineix la part 

comestible, si és la fulla, o la flor... 

Zona de recol·lecció: defineix la zona 

del Pallars Jussà on normalment es 

troba la referència. 

Temporada: defineix l’estació de l’any 

què es pot trobar; estiu, primavera, 

hivern o tardor. 

Estat d’amenaça: defineix si hi ha 

perill d’extinció o d’amenaça i per 

tant cal ser curós en la seva 

recol·lecció/caça... 
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D. L’últim punt d’aquesta fase consistia en la identificació dels productes que presentin més 

oportunitats per tal d’iniciar el treball a cuina. Però degut a que la cuina de bosc va molt 

lligada a la temporada en una primera fase no es va treballar els productes si no la 

metodologia comuna de treball. Tal i com es descriu a continuació en la següent fase. 

 

3. Fase de desenvolupament de cuina 

 

Per poder dur a terme aquesta fase de desenvolupament de cuina ha calgut primer desenvolupar 

una metodologia de treball per tal de poder crear un protocol unificat de treball que permetés 

treballar amb diferents productes en diferents llocs, ja que l’equip de cuiners estava dispersat en 

diferents punts del Pallars Jussà i Alícia.  

A continuació es mostra el diagrama de treball dut a terme i la definició de cada una de les parts. 

 
Quadre 6: Diagrama de treball projecte Cuina de Bosc 

 
 
Disseny i desenvolupament de la metodologia de treball: Combinacions culinàries a la cuina de 
bosc.  

 

A diferencia de la resta d’éssers vius que mengen el que troben a la natura tal qual ho troben, les 

persones transformem la realitat per construir els nostres aliments. L’estratègia alimentaria 

humana, no només és biològica, també és cultural, i per això quan realitzem combinacions culinàries 

a més de nutrients i sabors incorporen components culturals i emocionals. El resultat de maridar 

resulta en un contenidor de compostos bioquímics i d’estímuls sensorials que es transmeten al 

comensal en l’acte de menjar. I les coses agraden més o menys pel conjunt indissociable d’aquestes 

qualitats nutricionals, sensorials, significatives i emotives que incorpora no l’aliment sinó la relació 

entre objecte i subjecte. 

 

Cuinem mentalment. Pot significar una afirmació simple i una obvietat en el sentit de que la ment és 

el que ens permet dur a terme aquesta activitat humana, però també pot ésser una afirmació 



 
 

 32/40 

elaborada i complexa ja que ens indica que sense un conjunt de processos mentals seríem incapaços 

de dur a terme dita activitat. Aquesta capacitat d’identificar és un procés cognitiu que s’activa amb la 

percepció. Copsem els elements de l’entorn i els classifiquem i ordenem mentalment mitjançant les 

categories mentals.  

 

De cara a protocol·litzar els processos individuals que es donen quan maridem els productes del 

bosc, es va dissenyar un mètode de treball com a eina per als restauradors, perseguint poder 

treballar de forma sistematitzada y reproduïble. 

 

La metodologia identifica les principals tasques que s’han de realitzar alhora de procedir a realitzar 

un tast: 

 

1. Contextualització de l’ingredient: accedir a la base de dades amb la informació dels productes 

del bosc del Pallars per extreure’n informació sobre l’ingredient a tastar: nom comú i científic, 

disponibilitat segons temporada, descripció general, parts comestibles, usos culinaris 

tradicionals, entre d’altres.  Aquesta informació ha de ser el punt de partida per tal de conèixer a 

grans trets l’ingredient,  situar-lo dins un context i saber com s’ha de tastar a l’hora de descriure’l 

i combinar-lo. 

 

2. Preparació del tast: Un cop contextualitzat l’ingredient de forma teòrica, s’ha de preparar pel 

tast respectant al màxim la seva naturalesa.   

 

3. Tast: Descriure sensorialment l’ingredient mitjançant la fitxa de tast proporcionada. 

 

4. Combinacions culinàries: seleccionar els grups d’aliments que es consideren més afins i que 

combinen millor amb l’ingredient tastat, a través de les següents opcions. 

 

5. Justificació de les combinacions: un cop seleccionats els ingredients, tècniques de cocció o 

elaboracions que exemplifiquen les  combinacions culinàries, justificar breument les més 

destacables.    

 

6. Cuina intuïtiva: un cop realitzada la tasca de forma teòrica, es procedeix a treballar les 

combinacions culinàries a la cuina. Aquestes primeres proves culinàries serveixen per a 

corroborar aquelles observacions teòriques, i per identificar tendències combinatòries. En un 

estadi més avançat cada cuiner adapta els resultats al seu entorn i concepte de restaurant.  

 

Disseny de les fitxes de tast i combinació  

 

Emmarcat dins el protocol de combinacions culinàries, s’ha procedit al disseny d’una fitxa per a 

complimentar per part de la persona que realitzi el tast. Aquesta fitxa ha estat dibuixada 

específicament incloent els descriptors més comuns dels productes de bosc. 

Prèviament al inici del tast cal que el tastador descrigui el procediment de manipulació seguit, que té 

en compte aspectes com: pretractaments, tècnica de cocció aplicada, el punt de cocció o la 

temperatura de servei al fer el tast.   
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Tot seguit, es dur a terme el tast per a caracteritzar l’ingredient i facilitar posteriorment la seva 

combinació.  

Formació a tot l’equip de cuiners integrants del projecte 

 

Alícia va formar un equip de treball per dur a terme el projecte, però el projecte contemplava la 

incorporació d’altres cuiners del Pallars Jussà per treballar conjuntament i aconseguir un resultat més 

realista. La següent imatge mostra part de l’equip d’Alícia responsable de la part culinària del 

projecte de cuina de bosc en una sessió de treball. 

 

 

 
 

Per tant, per poder treballar d’una manera unificada entre els diferents cuiners membres de l’equip 

de gastronomia es va realitzar un sessió de treball sobre la cuina de bosc durant les jornades 

d’innovació dutes a terme el dies 26 i 27 de novembre de 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taller de combinacions culinàries a la cuina de bosc del Pallars Jussà 

 

- Introducció combinacions culinàries 

 Objectiu sessió 

 Perquè maridem/combinem? 

- Presentació del mètode de treball per a la realització del taller 

- Activitat teòrica 

 Contextualització dels productes escollit per realitzar la sessió 

 Selecció de descriptors organolèptics 

 Ingredients més afins per a treballar amb el producte escollit 

 Discussió en grup 

- Activitat pràctica 

 Aplicació en cuina dels resultats de l’activitat teòrica 

 Exposició final per grups  
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La sessió de combinacions culinàries tenia com a objectiu aprendre a seguir un metodologia a l’hora 

de combinar ingredients, per a que tots els restauradors treballessin a la una i de manera rigorosa i 

unificada.  

 

En una primera part de la sessió es va procedir a presentar el protocol de treball, tant de la eina com 

del mètode. Per a poder comprendre amb més exactitud el sistema proposat, es va realitzar una 

pràctica sobre tres productes de la base de dades que es poguessin recollir al bosc durant els dies 

que es realitzava la jornada de formació: xicoira (crua/cuita), gavarrera i porc senglar. 

 

       
 

Els productes es van tastar de forma individualitzada seguint les fitxes de tast i es van anar recollint 

els resultat de forma simultània i en xarxa per a poder mostrar-los i discutir-los.  

Un cop descrits totes el productes de forma teòrica i analitzats els resultats conjuntament, es va 

procedir a fer l’activitat pràctica a la cuina. En aquesta segona part, els participants havien de cuinar 

un plat amb cada un dels productes descrits en la part teòrica. 

 

Per a treballar-ho, es va presentar un bufet als participants amb productes crus i cuits de diferents 

grups d’aliments, alhora que una gran varietat de productes de bosc. 

 

Disposaven d’entre 1h 30minuts i 2 hores per a dissenyats els plats, cuinar-los i presentar-los sota un 

concepte.  
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Tria dels productes d’hivern a treballar. 

 

Degut a que els productes de la cuina de bosc van molt lligats al cicles naturals de les estacions i que 

la primera part de disseny, desenvolupament i formació tècnica dels equips va ocupar els primers 

mesos del projecte, les proves de cuina van començar un cop iniciat l’hivern i per tant va haver de 

cenyir-se principalment a la disponibilitat i accés als diferents productes, alhora que la seva 

identificació amb el territori. Així doncs l’equip de científics i especialistes del territori van establir 

que els productes a començar a treballar durant l’hivern serien: morella roquera, paradella crespa o 

agrella (segons disponibilitat), malva i sarronets de pastor, incloent també la truita de riu i el 

senglar com a elements complementaris a totes elles.  

 

 

Treball individual per equips 

 

Un cop triats els productes, cadascun dels equips tant dels Pallars Jussà com d’Alícia va començar a 

treballar amb la metodologia comuna. 

 

Es van doncs tastar els 4 productes acord amb les fitxes de tast i combinació, per posteriorment 

treure’n uns resultats i fer les proves de cuina pertinents. Els resultats de tota aquesta feina s’ha 

posat en comú en dues sessions de treball per tal d’extreure unes conclusions i poder incorporar la 

informació a les fitxes de productes i anar actualitzant així la base de dades. 

 

A continuació es mostren alguns exemples de les proves de cuina dutes a terme a la fundació Alícia: 

beixamel d’agrella, canelons de marisc i agrella, ceviche de morella roquera, morella amb panses i 

pinyons, tempures de morella, malva i agrella, truita de riu amb mel, taronja i quallada, brou de 

truita amb fonoll... 

 

  
 

Posada en comú dels equips del Pallars jussà 

 

El 14 de febrer de 16.30h a 20.30h es va dur a terme a l’obrador d’És Pallarès de Tremp una  sessió 

de treball entre els participants del Pallars Jussà en el projecte.  
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Imatges de la sessió de treball  de l’equip de restauradors del territori a l’obrador d’És Pallarés de 

Tremp el dia 14/02/2019 

 

En aquesta sessió es va treballar amb les plantes inicialment seleccionades per a l’hivern: morella 

roquera, paradella crespa i malva, es van descartar els sarronets de pastor perquè les proves prèvies 

havien exclòs el producte per les seves propietats organolèptiques i es van afegir altres productes 

que s’havien trobat tenint en compte les bones temperatures dels dies anteriors. 

 

Així, a banda de les seleccionades es van incorporar; borraina o borratja, card marià, cua de cavall, 

plantatge de fulla estreta, apegalós, molsa, fulla de pi, garvernera i romer de bosc. 

 

 
 

Amb totes aquestes es van fer maceracions i barreges tant salades com dolces i es van deixar coses 
preparades, bàsicament maceracions per veure’n l’evolució fins la propera sessió. 
 
Amb les fulles i les flors es van fer marinats, saltejats, fregits, bunyols i infusions i liquats.  
A banda de les elaboracions es va treballar la metodologia. 
 
Posada en comú de tots els equips  

 

El dia 20 de febrer un equip de la Fundació Alícia, Laia Badal  i Marc Puig-pey, es va desplaçar a 

Tremp per tal de treballar amb la resta de l’equip del Pallars Jussà els resultats d’aquesta primera 

fase de treball de productes d’hivern. 

La sessió va tenir la següent estructura: 

 

1. Presentació per part de la Fundació Alícia de les proves realitzades amb les plantes d’hivern 

seleccionades (veure annex 20). 
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2. Presentació per part de l’equip de cuiners del Pallars dels resultats obtinguts durant els tastos 

tant individuals com col·lectius. Es fa fer especial èmfasi en conèixer com havia sigut l’experiència 

d’us del protocol de treball presentat a Alícia. 

 

3. Reproducció de la metodologia tant teòrica com pràctica amb l’equip del cuiners, enfocada en 

com aplicar els resultats a productes del Pallars.  

 

         
 

       

 

Les conclusions extretes de la jornada es poden resumir en els següents punts: 

 

 Metodologia: l’experiència en general es positiva, no obstant cal re-formular el mètode per 

adaptar-se a les seves necessitats. La principal dificultat són les trobades i la gestió de la 

informació generada. Es proposa treballar a tres nivells: 

 

o Treball individual de cada restaurador amb les fitxes establertes i les plantes 

seleccionades.  

o Trobades de 2-3 restauradors localitzats en una mateixa zona per a compartir 

resultats i cuinar de forma conjunta. 

o Trobades grupals per a compartir coneixement del restauradors de diferents àrees (1 

cop per temporada).  

També s’indica la possibilitat de introduir directament els resultats on-line i en xarxa.  
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 Productes: cal reduir el nombre de productes a tastar, ja que genera massa dispersió i 

carrega de treball. Es podria establir uns 2-3 per temporada, amb diferents graus de facilitat-

dificultat de recol·lecció.  

 
Recopilació de tota la informació generada 

 

Aquest projecte és un projecte viu, i per tant ha de permetre anar actualitzant la base de dades amb 

la informació que es va generant pels diferents equips. 

Per tant un cop realitzada la sessió del dia 20, es van analitzar els resultats i es van establir les 

conclusions que han de passar a formar part de la base de dades de la Cuina de Bosc del Pallars. 

 

                       

3.3.3. Resultats esperats 

 

El resultat esperat és tenir una eina de singularització que complementi les accions que hi ha en 

marxa al Pallars Jussà des de la vessant del posicionament gastronòmic del territori. La idea inicial de 

la cuina de bosc no és tant esdevenir un recurs econòmic directe sinó ser una plataforma per a que 

se’n puguin aprofitar els empresaris alimentaris del Pallars. Ja sigui creant nous productes innovadors 

a partir dels productes del bosc o singularitzant les cartes dels restaurants.  

 

Resultats esperats i productes a lliurar Resultats finals i productes lliurats 

Catàleg de la cuina de bosc amb les fitxes dels 
productes detallats  

 Annex 22 

2 Presentacions públiques al territori 
 

 
 

14 de febrer 
20 de febrer 

1 Demostració de cuina per a professionals i 
estudiants a la Fundació Alicia  
 

 26 de novembre 

15 cuiners participen a les accions específiques de 
presentació i col·laboren en el desenvolupament de la 
mateixa. 

 Més de 15 cuiners han participat 
en el desenvolupament del 
projecte 

50 persones participen en altres presentacions 
 
 

 

 

Acció descartada per la complexitat 
del projecte 
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Indicadors d’avaluació 

 

Indicadors d’avaluació Bloc Cuina de Bosc 

Nombre de fitxes de productes sorgits de l’estudi   135 

Nombre de receptes elaborades per l’equip de cuina de la 
Fundació Alícia 

 

Nombre d’assistents a la presentació per a públic final al 
territori 

Pendent 

Nombre d’assistents a la presentació per professionals de 
la restauració del territori 

>30 restauradors 

Valoració dels restauradors del Pallars Pàgina 51 

Repercussió comunicativa i aparicions en premsa de les 
accions de disseminació 

La difusió no s’han dut a 
terme per la complexitat del 
projecte, tot i això va sortir 
una notícia al diari Segre.  
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4. Indicadors d’avaluació del projecte TREMP 2018 
 

Indicadors d’avaluació PROJECTE 

Nombre i % d’empreses agroalimentàries del 

territori que sol·licitin participar en 

l’acompanyament en la innovació per a productors 

agroalimentaris del Pallars.  

7 empreses participants d’una 

convocatòria per 6. Per tant: 116% 

Valoració de les empreses participants de 

l’acompanyament efectuat per a la innovació.  

Valoració descrita en la pàgina 20 i  

Valoració de la innovació efectuada per les 

empreses, després del treball d’innovació efectuat, 

per part de la Fundació Alícia.  

Valoració descrita en la pàgina  21 

Nombre de participants a les jornades formatives 

per a restauradors del Pallars.  

Van assistir 26 persones, de les quals 

22 eren restauradors.  

Nombre d’activitats previstes en les jornades 

formatives per a restauradors del Pallars.  

2 dies de sessions. 

Dia 1: 5 sessions teòric-demostratives 

Dia 2: Treball de la cuina de bosc 

Repercussió comunicativa i aparicions en premsa 

de les jornades formatives per a restauradors del 

Pallars.  

Tenint en compte la complexitat del 

projecte s’ha cregut convenient no 

iniciar la difusió 

Valoració efectuada sobre l’esdevenir dels 

anteriors acompanyaments dels establiments del 

5è llac.  

Valoració descrita a la pàgina 31 

% de participants (en relació al nombre total de 

membres que pertanyen a l’agrupació del 5è llac) 

al taller de formació específic per als establiments 

del 5è llac 

El 70% van venir a la sessió i el 100% 

es van tenir en compte per a la 

valoració. 

Nombre de fitxes de productes sorgits de l’estudi   13-15 idees, propostes, prototips 

Nombre de receptes elaborades per l’equip de 

cuina de la Fundació Alícia 

>30 

 

Nombre d’assistents a la presentació per a públic 

final al territori 

Tenint en compte la complexitat del 

projecte s’ha cregut convenient no 

iniciar la difusió 

Nombre d’assistents a la presentació per 

professionals de la restauració del territori 

21 assistents el dia 20/02/2019 

Valoració dels restauradors del Pallars Valoració molt positiva, veure annex 

21 

Repercussió comunicativa Tenint en compte la complexitat del 

projecte s’ha cregut convenient no 

iniciar la difusió.  

 

 


