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Denominació de l’acció 

Acompanyament per a la millora en l’estratègia de comercialització a les empreses 

agroalimentàries del Pallars Jussà 

 

Justificació o motivació de l’acció 

L’any 2007 l’Ajuntament de Tremp realitzà un procés de participació ciutadana per a definir les 

línies estratègiques que havia d’adoptar el municipi per a tirar endavant un programa de 

desenvolupament local efectiu, que incidís clarament en el dinamisme econòmic i empresarial 

del municipi i de la comarca del Pallars Jussà. Fruit d’aquest procés nasqué “Al teu gust, 

Aliments del Pallars” (ATG), un programa de dinamització específic per al sector 

agroalimentari que impulsa l’Ajuntament de Tremp, conjuntament amb els diversos agents 

socials vinculats amb el sector. 

 

El programa s’estructura en 3 eixos:  

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

de les competències professionals. 

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

d’aquesta.Això es fa a través d’accions als centres educatius, fires comarcals, accions a 

l’exterior, esdeveniments gastronòmics, etc. 

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

la comarca com a destí de turisme gastronòmic. 

 

En aquest moment hi ha més de  60 empreses del Pallars Jussà adherides al programa, entre 

productors i elaboradors. I també un gruix important de restaurants i allotjaments rurals, 

sensibles amb la producció agroalimentària local. Durant els anys de funcionament, a més, 

hem pogut observar l’evolució d’aquestes empreses. Algunes de les ja consolidades han 

encetat noves línies de negoci (nous productes, alguns fruit de col·laboracions entre diversos 

productors/elaboradors; nous sistemes productius; noves presentacions; noves línies de 

comercialització, etc.). Moltes empreses joves s’han consolidat. Ihem pogut veure a més, com 

han sorgit noves iniciatives en sectors productius molt diversos com la cervesa, el vi, l’oli, les 

herbes aromàtiques,elsafrà...  

 

Tot plegat indica que el sector compta amb un important vitalisme i que les estratègies de 

suport que s’han estat realitzat des del programa “Al teu gust” poden incidir molt positivament 

en la seva evolució. Això afavoreix la generació d’una imatge de comarca dinàmica, 

específicament en aquesta àrea productiva, i volem pensar que aquest clima pot contribuir a 

que s’implantin nous projectes i que es consolidin o expandeixin els existents, com ha estat 

succeint fins ara.   
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En aquest moment, “Al teu gust” compta amb un recorregut de 7 anys,durant els quals les 

accions realitzades han esdevingut un referent a partir del qual millorar el posicionament i 

competitivitat del sector. Entre les accions dutes a terme podem citar: l’elaboració de material 

informatiu sobre els productors i elaboradors adherits; accions de promoció del producte local 

tant dins com fora de la comarca; participació conjunta a fires i esdeveniments gastronòmics 

d’àmbit català;  jornades de formació per als productors-elaboradors; jornades de formació i 

intercanvi entre restauradors locals i productors-elaboradors del projecte; jornades de 

networking entre productors i agents comercials; jornades tècniques de transferència de 

coneixements amb altres projectes i territoris; accions de comunicació, col·laboració amb 

projectes amb objectius complementaris a “Al teu gust”, etc. 

 

Amb la voluntat de continuar donant suport a les empreses i de facilitar-los un marc estable de 

treball, les accions proposades aquest any responen a l’objectiu general de millorar la 

competitivitat empresarial, específicament en l’àmbit comercial. Aquestes accions han volgut 

incidir particularment en el que els productors i elaboradors coincideixen en considerar un 

factor críticper a un bon funcionament empresarial, l’àrea comercial. La major part d’accions 

estan destinades a tots elssubsectors agroalimentaris, però s’han inclòs també accions 

específiques per les empreses del subsector del vi. Aquesta acció a més, dóna resposta a 

l’accio 3.b.6 “Continuar desenvolupant mesures de sensibilització envers el producte local de 

la comarca localment i a l’exterior”i a l’acció 3.b.7 “Accions comercials de promoció del 

producte agroalimentari” de la Línia estratègica 3 “Desenvolupament de l’activitat econòmica 

com a motor de transformació de la comarca “ del PDES Pallars Jussà. 

 

El sector agroalimentari al Pallars Jussà 

 

El Pallars Jussà és una de les comarques catalanes on el sector agrícola hi té un 

pesmésimportant. Les dades de l’Anuari Econòmic Comarcal del 2017de BBVA, indiquen que 

l’aportació que hafetel sector primari al PIB és del 3,8% (amb dades del 2015), ocupant així la 

18 posició com a comarca agrícola, i amb un creixement del VAB del 15,2€ per aquest sector. El 

sector industrial, però, és el dominant, amb un pes del 38,1%, i situant el Pallars Jussà en 

vuitena posició com a comarca industrial. I tot i que és la indústria hidroelèctrica la que 

clarament la situa en aquesta posició, el sector agroalimentari hi té un pes destacat, agrupant 

aproximadament unes 100 empreses (entre productors i elaboradors). Les dades de  

l’Observatori del Treball de la Generalitat de Catalunya ens diuen que el nombre d’ocupats al 

sector primari, el desembre del 2017, era de 524 persones i en el sector manufacturer, que 

aplega la indústria agroalimentària, de 213 persones.  

 

Pel que fa específicament al sector de la transformació agroalimentària, el Pallars Jussà compta 

amb un importat nombre de petites empreses, moltes d’elles de caire familiar, amb una 

capacitat productiva limitada i que elaboren productes alimentaris seguint mètodes artesanals 

i tradicionals, usant matèries primeres de gran qualitat i sovint de proximitat. Aquestes petites 

empreses dirigeixen els seus esforços de venta bàsicament al mercat local i tenen poca 
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capacitat per donar a conèixer el seu producte més enllà dels canals de circuit curt. Alguns 

comercialitzen el seu producte mitjançant fires i mercats, pocs fan venda a través de 

plataformes on-line (la minoria) i alguns tenen distribuïdors locals que fan arribar el seu 

producte a comarques veïnes i en uns pocs casos, la zona metropolitana o a l’estranger.  

 

També cal destacar que el ventall de productes agroalimentaris produïts i elaborats a la 

comarca és molt divers: productes càrnics (carn de corder, vedella, pollastre), elaborats càrnics, 

begudes, sobretot vins, però també licors i cerveses; productes de pastisseria; melmelades, mel, 

etc. Aquest fet, dificulta en alguns casos les estratègies per a millorar la comercialització, però 

per contra enriqueix i dóna més força a una marca amb vocació territorial, integradora i 

col·laborativa.  

 

En aquest sentit, el projecte aborda principalment dos objectius bàsics. Per una banda, la 

consolidació del programa amb accions de promoció i suport a les empreses que l’integren, 

facilitant eines per a adoptar nous criteris a l’hora d’enfocar l’estratègia empresarial i de 

comercialització; i de l’altra, el reforç de la cooperació entre empreses i de cooperació público-

privada.  

 

El sector de la restauració 

 

La baixa densitat demogràfica de les comarques pirinenques i la importància del sector turístic 

ha afavorit que el sector de la restauració s’hagi configurat clarament per atendre les 

demandes d’aquest públic visitant. Per aquest motiu, el Pallars Jussà, amb una tradició 

turística menys consolidada, compta amb un cert desavantatge comparatiu respecte a les 

seves comarques veïnes. Amb tot, la comarca està realitzant en aquest moment esforços 

importants per  configurar una estratègia turística diferenciada, capaç d’estructurar el sector i 

fer-lo créixer. En aquest esforç s’hi suma el programa “Al teu gust. Aliments del Pallars”, amb 

importants accions destinades a posar en valor i ajudar a consolidar les empreses de 

restauració de la comarca, alineant l’estratègia de posicionament agroalimentari i 

gastronòmic.  

 

L’acció més rellevant es va iniciar l’any 2013, quan es va posar en marxa un acompanyament 

tècnic a setze restaurants de la comarca que va permetre tenir informació sistematitzada 

sobre aspectes com el servei de cuina, el servei de sala, l’atenció al client, la decoració, l’ús de 

producte local, etc. Per tal de revertir les mancances detectades, durant el període 2014-2016 

es van realitzar un conjunt de seminaris professionalitzadors creats específicament per pal·liar 

les deficiències detectades a partir d’un pla de treball i el 2017 es van realitzar avaluacions 

individualitzes de seguiment. 

 

Les accions programades són complementàries i es coordinen amb l’estratègia de valorització 

gastronòmica “Pallars terra de corder”, en que cal destacar la campanya “Cuina de Fira”, que 

es va  iniciar el 2013  amb l’objectiu de donar a conèixer els restaurants de la comarca i 

dinamitzar-los durant els mesos de les fires de tardor. A més, durant els darrers tres anys, els 
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diferents restaurants de la comarca i, sobretot els que formen part de l’Associació Àpat, han 

col·laborat en tots els actes on participa el programa ATG (fires, jornades, presentacions, etc.) 

per tal d’apropar la cuina elaborada amb producte de proximitat al públic assistent. 

 

En les accions d’enguany, a més, s’ha posat èmfasi en fomentar la generació de sinèrgies entre 

les empreses de restauració i les empreses elaboradores, específicament en el sector del vi, 

per tal que aquestes coneguin millor els cellers de la comarca, les referències que 

comercialitzen i que integrin el relat de la zona (treballat durant el 2017) en l’estratègia de 

promoció i venta de la seva pròpia carta de vins. 

 

El sector del vi 

El sector del vi és un dels que ha experimentat un creixement més accelerat i sorprenent en els 

darrers anys. La majoria d’empreses s’ha creat en els darrers 10 anys i estan generant un 

impacte important en la microeconomia local. En aquest moment comptem ja amb 11 

empreses vinícoles, situades totes elles dins la zona Pallars, de la DO Costers del Segre, que 

inclou la majoria de municipis del Pallars Jussà i un del Pallars Sobirà (tot i que no totes elles 

estan adscrites a la DO). A l’hora, hi ha uns quants projectes en procés de creació, tendència 

que confirmael posicionament d’aquesta subzona en el mapa del vi català. 

 

Com s’ha demostrat en altres territoris, el sector vitivinícola té un alt potencial de creixement. 

La tradició vinícola del Pallars i el procés de recuperació que s’està vivint al territori poden 

complementar i incidir molt positivament en tota l’estratègia de posicionament 

agroalimentari. I contribuir així a consolidar un sector fermament arrelat a la comarca, fixant 

població i llocs de treball.  

 

Tot i la heterogeneïtat dels cellers en quan a estratègia comercial i productiva, sí que s’ha 

consolidat en els darrers temps un treball de cooperació i una voluntat conjunta de 

posicionament, que vol situar la zona Pallars com a punt de referència en quan a dinamisme i 

qualitat productiva, i amb unrelat comú.  

 

Aquest és un camí que els cellers volen recórrer conjuntament, tot i trobar-se en diferents 

moments de la seva vida empresarial. Mentre que alguns ja fa temps que comercialitzen, altres 

tot just s’hi ha posat fa un parell d’anys. Alguns tenen una línia productiva molt clara i altres 

s’estan acabant de definir enològicament.  La majoria tenen dins dels seus projectes futurs 

ampliar la producció, plantant noves varietats i elaborant nous tipus de vins. Dins del sector 

també hi ha qui té projectat en celler, però encara no ha fet el pas a la producció. Per aquests 

motius, es fa necessari continuar proposant accions prou àmplies per aglutinar totes les 

empreses, que reforcin la seva competitivitat, que contribueixin a crear noves iniciatives, que 

agrupin les empreses existents i en procés de creació i que, en definitiva, impulsin la creació 

d’un sector vitivinícola fort, coordinat, que permeti promocionar el territori de forma conjunta, 

i sota el mateix paraigües de la zona o territori Pallars. Aquesta estratègia ha de permetre, 
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igualment, que cada celler busqui la seva particularitat diferenciadora a l’hora de 

comercialitzar el seu producte. 

 

El treball en cooperació del grup de cellers i viticultors va començar formalment el 2013, 

juntament amb l’Ajuntament de Tremp, en una taula de treball amb l’objectiu 

globaldepromocionar el sector en un marc de treball público-privat que s’alineés amb 

l’estratègia global d’ATG.  

 

Durant aquest 5 anys els cellers han participat en diferents accions. S’han realitzat diferents 

seminaris i jornades de formació; assessoraments individualitzats i especialitzats en sòls i 

mètodes productius; s’han realitzat viatges tècnics per a conèixer bones pràctiques en altres 

territoris; s’han realitzat 6 edicions de les jornades “Vins d’alçada, cultius de nivell” (incloent la 

d’enguany); s’ha participat en programes de promoció transversals amb altres sectors locals 

com el cultural (un exemple és el programa Biblioteques amb DO);s’han organitzat accions de 

coneixement com tastos, maridatges i presentacions tant dins com fora de la comarca; s’ha 

realitzat accions per millorar els vincles comercials amb el sector de la restauració; i al mateix 

temps, ATG ha col·laborat en diferents esdeveniments organitzats per altres entitats ien els 

que el sector és el protagonista com la Fira del vi del Pirineu de Talarn o  la mostra JazziVi de 

Figuerola d’Orcau. 

 

Les accions del 2018 s’han basat en el treball de diagnosi i pla d’actuacions realitzat durant el 

2017 i en el que han participat els cellers i agents implicats en el sector vitivinícola. La diagnosi 

posa de nou de manifest la heterogeneïtat del sector, però a l’hora la necessitat de plantejar 

accions que vagin encaminades a realitzar un treball en conjunt per aglutinar les empreses i 

generar un marc de treball comú i una imatge singular i integrada.  

 

Les accions realitzades han recollit aspectes formatius, de promoció i posicionament, aspectes 

d’integració del sector i de col·laboració amb altres sectors. Les accions que s’han tirat 

endavant en aquesta assistència han fet incidència específica al suport i acompanyament a la 

comercialització i de millora del coneixement dels mercats.  

 

En concret, els cellers van destacar la importància de posicionar-se comercialment en tot 

l’àmbit pirinenc, com havia estat tradicionalment fins fa poques dècades, moment en que la 

Conca de Tremp, en particular, es considerava el “celler del Pirineu”. Aquest fort vincle 

comercial, que s’anà desfigurant a mesura que s’abandonava la producció de vi, a mitjans del 

segle passat, podria recuperar-se amb propostes adequades per a donar a conèixer l’important 

dinamisme del sector en aquest moment i la recuperació de la producció i elaboració de vins 

de qualitat. Per  iniciar els passos en aquest sentit, s’han programat accions de coneixement 

del sector i de la seva activitat dirigides específicament a les empreses de restauració de les 

comarques veïnes.  

 

A l’hora, aquestes accions a nivell pirinenc s’han reforçat amb altres en tot l’àmbit català, per 

continuar acompanyant als cellers en la seva estratègia comercial d’àmbit nacional. I al mateix 
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temps, seguint també la dinàmica encetada fa 5 anys, i per tal de millorarelsconeixementsdel 

sector, en aquest cas, fent passes cap a la comercialització de circuit llarg, s’ha realitzat la 

jornada “Vins del Pirineu” dirigida específicament a conèixer estratègies d’innovació 

impulsades per cellers d’altres territoris i per organismes públics, sense deixar de banda el 

vincle amb el territori i els aspectes més tradicionals. 

 

 

Objectiu general 

Contribuir a millorar el posicionament del sector agroalimentari del Pallars i de totes les 

empreses integrades dins del programa “Al teu gust, aliments del Pallars” a partir d’accions de 

suport a la comercialització, de millora de la comunicació, d’integració del sector i els diferents 

subsectors i de cooperació interempresarial i amb el sector públic.  

Objectius específics 

1. Donar a conèixer el programa “Al teu gust, aliments del Pallars”, difonent el patrimoni 

agroalimentari de la comarca, tant a nivell de productes locals com d’elaboracions i 

receptes potenciant el vincle producte/cuina/territori. 

 

2. Acompanyar les petites empreses agroalimentàries – productors i transformadors- en 

les seves estratègies de comercialització i/o promoció, per tal de contribuir, en la 

mesura que sigui possible, al seu creixement i garantint, en primer terme,  la 

continuïtat d’aquestes empreses familiars.  

 

3. Capacitar les petites empreses agroalimentàries del Pallars Jussà per aplicar noves 

estratègies de gestió empresarial  que els facilitin l’accés a nous mercats i millorar la 

seva capacitat de comercialització.  

 

4. Millorar la capacitat de difusió i comercialització de les petites empreses 

agroalimentàries del Pallars Jussà mitjançant l’edició de materials promocionals, la 

utilització de mitjans audiovisuals i les xarxes socials així com la participació conjunta a 

esdeveniments comercials: fires, mercats, jornades, etc. 

 

5. Explorar fórmules per a millorar la comercialització conjunta  dels productes 

agroalimentaris i enfortir les empreses del sector. 

 

6. Capacitar el sector primari, el sector de la restauració i el sector transformador a partir 

de la transferència de coneixement i bones pràctiques que permetin impulsar la gestió 

empresarial i la comercialització de producte en tots els seus sentits.  
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7. Impulsar accions d’integració del sector primari i transformador amb altres sectors, 

com el de la restauració i el comerç, per tal que sorgeixin sinèrgies de col·laboració, 

enfortiment mutu i diferenciació a partir de la qualitat i el treball en comú.   

 

8. Impulsar accions de coneixement del sector productiu agroalimentari, i específicament 

del sector del vi, a les comarques pirinenques veïnes, com a proveïdors naturals 

d’aquesta beguda i recuperant un vincle que tradicionalment havia existit.  

 

9. Impulsar el sector de la restauració per tal que s’erigeixi en estàndard del producte 

local i de proximitat, a través de la creació de cuines temàtiques amb les quals 

s’aconsegueix dues coses: per una banda,  fomentar el consum de productes locals 

reforçant el sector primari comarcal, i per l’altra, enfortir el sector de la restauració 

donant-li un segell de cuina de qualitat, singular i amb identitat pròpia.  

 

10. Fomentar la cooperació público-privada, l’enfortiment mutu i la generació d’un relat 

vinculat al territori i als seus valors. 

 

11. Fomentar la cooperació empresarial entre les empreses del sector productiu 

agroalimentari, el sector vinícola i altres sectors considerats estratègics com el de la 

restauració o el petit comerç especialitzat. 

 

 

Metodologia, instruments metodològics i activitats previstes 
 

Metodologia i instruments metodològics 

 

Per a proposar i definir les accions s’ha aplicat des de l’inici del projecte una metodologia 

participativa, amb el seguiment de la Taula de coordinació per al foment dels productes 

agroalimentaris locals. Aquest órgan es va crear a l’inici del programa,  amb l’objectiu de 

comptar amb una estructura no formal encarregada de fer el seguiment i la valoració de les 

activitats realitzades dins del projecte “Al teu gust, aliments del Pallars”, així com fer propostes 

de noves accions a dur a terme. A més d’aquest seguiment, i específicament per accions 

concretes, o que afecten a un grup determinat de productors i elaboradors, s’utilitzen 

qüestionaris de forma periòdica per a conèixer, a partir de les aportacions de les empreses, les 

valoracions de les accions realitzades, de futures accions previstes i el recull de noves 

propostes d’acció. També, en els casos que es considera oportú, s’organitzen sesions de treball 

amb agents específics (empreses d’un determinat subsector, tècnics locals, etc.) per a 

coordinar i organitzar accions en temàtiques concretes. Aquest ha estat el cas, per exemple, de 

l’acció Cordevi, que ha requerit la coordinació de diferents ajuntaments i per la qual s’han 

organitzat sessions de treball amb tècnics i representants polítics dels diferents ajuntaments 

implicats.  
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En el cas de les accions plantejades per al subsector del vi, i com hem explicat en l’apartat de 

Justificació de l’acció, s’ha partit de les aportacions recollides durant l’estudi de diagnosi i pla 

d’actuacions del sector elaborat durant el 2017, en col·laboració amb les empreses vitivinícoles 

i agents relacionats. 

De la mateix manera, i específicament per a la promoció i impuls del sector ramader oví i la 

gastromia vinculada, s’ha creat enguany el Consell del Corder amb la col·laboració de la 

Fundació Alícia. Es tracta d’una taula de treball formada per professionals dels diferents 

sectors involucrats amb el corder: ramaders, veterinaris, carnissers i restauradors. 

  

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

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

desenvolupament de les diferents accions. 

 

Activitats realitzades:  

Seguint la memòria d’actuacions presentada, hem dividit les accions en tres apartats, les 

genèriques per a tot el sector productiu i de transformació i les que són específiques per al 

sector vitivinícola o per al sector de la restauració.  

 

ACCIONS GENÈRIQUES PER A TOT EL SECTOR AGROALIMENTARI 

a) Suport a la comercialització externa o en mercats nacionals 

En aquesta acció s’inclouen mesures que el programa ha impulsat des del seu començament 

per posicionar la marca “Al teu gust”, donar-la a conèixer i fomentar que les empreses que la 

integren tirin endavant estratègies de promoció i màrqueting més enllà dels mercats locals.  

En concret, es fomenta la participació conjunta dels productors-elaboradors en esdeveniments 

especialitzades, gastronòmics o de promoció de la producció agroalimentària. Enguany 

l’acompanyament ha permès la preparació per l’assistència als següents actes.  

 

1. ALIMENTÀRIA 2018.  

El Saló internacional de l’alimentació, les begudes i l’experiència gastronòmica és un dels 

certàmens de referència del sector i un dels que compta amb més anys d’experiència. Compta 

amb uns 140.000 visitants, procedents de més de 150 països, i amb un programa de més de 

200 activitats.  

Per tal que les empreses i el producte del Pallars Jussà tinguessin presència alcertamen, es va 

valorar que una manera pràctica i que podia comptar amb un cert impacte seria aprofitar la 

possible repercussió mediàtica d’un cuiner reconegut que posés en valor el producte local 

pallarès. Es va triar per això a Ada Parellada per a la realització d’un showcooking  a base de 

corder i girella del Pallars.  

L’acte va tenir lloc el dia 17 d’abril, a les 17h a l’estand A199 del pavelló 3, dins el 

CataloniaFood&Gastronomy HUB.  
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Hi van participar: ramaders: Gerard Cardona, David Moli. 

Carnissers i distribuïdors càrnics: Carns Bastús, Carns Batlle, Badia 

Xarcuters, Carnisseria Castilló, És Pallarès. 

 Total empreses que hi participen: 7 

 

 

 

 

2. GUSTOKO.  

Per altra banda, es va escollir una fira de recent creació (la del 

2018 ha estat la segona edició) però amb una projecció important 

i una aposta clara pels productes artesanals, de qualitat i vinculats 

al territori, uns valors que coincideixen amb els que es promouen 

des del programa ATG.  

 

En aquest cas, la participació va obrir-se directament a les empreses adherides al programa i hi 

varen participar: Licors Portet, És Pallarès i Safrà del Montsec, com a productors 

agroalimentaris i l’empresa d’artesania en fusta Jordi Piqué (SOKA). La fira es realitza a Bilbao 

cada dos anys. 

 

Aprofitant la participació a la mostra, es va fer difusió de les accions liderades des del 

programa ATG, en especial l’estratègia de valorització de la carn de corder.  

 

 Total empreses ATG que hi participen: 4 

 

b) Suport a la comercialització en mercats locals 

Des de l’inicidel programa s’ha donat suport als productors i elaboradors per a facilitar 

l’entrada d’aquests a mercats i canals de proximitat i locals.  Per això, s’ha fomentat la 

participació en esdeveniments de promoció local, com fires especialitzades en producte 

agroalimentari o la col·laboració en esdeveniments comarcals que inclouen apartats 

gastronòmics.  

 

CORDEVI. Festival gastronòmic del Pallars Jussà. 2018. 

 

Enguany s’ha volgut fer un pas endavant en aquest sentit, 

amb l’organització d’una activitat d’abast comarcal i de llarga 

durada que donés projecció a tot el sector agroalimentari 

pallarès, prenent com a protagonistes dos dels subsectors 

amb més rellevància: el ramader d’oví i els cellers.  
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S’ha batejat aquesta activitat com a “Cordevi. El Festival gastronòmic del Pallars Jussà” i ha 

inclòs diferents activitats en la que han participat:  

- Empreses privades: productors, elaboradors, i restauradors;  

- Entitats públiques: Ajuntament de Tremp; Consell Comarcal del Pallars Jussà; 

Ajuntament de la Pobla de Segur; Ajuntament de La Torre de Capdella; Ajuntament 

d’Isona i Conca Dellà; Ajuntament de Talarn; Ajuntament de Salàs de Pallars; 

Ajuntament de Llimiana; Ajuntament de Castell de Mur; Ajuntament de Conca de Dalt; 

- Entitats sectorials sense ànim de lucre: Associació de Professionals de l’àmbit del 

Turisme del Pallars Jussà; Associació APROVI de productors d’oví i cabrum; Associació 

de productors d’Oli del Pallars, Associació d’indústria i comerç d’Isona i Conca Dellà. 

 

L’objectiu d’aquesta acció ha estat impulsar, a partir de la cooperació intercomarcal, la 

projecció i abast de totes les activitats vinculades amb el sector de la restauració i 

l’agroalimentació aprofitant l’existència de les fires tradicionals que es realitzen durant la 

tardor.  

 

D’aquesta manera, la programació de Cordevi ha inclòs, a més de la programació habitual de 

les fires de tardor, altres activitats com jornades tècniques; demostracions gastronòmiques i 

tastos; fires, mercats i mostres; visites a obradors i espais productius; experiències amb 

pastors; tallers; conferències; sortides divulgatives; i menús a partir de productes locals en bars 

i restaurants.  

 

Concretament les activitats dissenyades i programades en el marc del festival Cordevi han 

estat les següents:  

 

JORNADES TÈCNIQUES i CONFERÈNCIES 

- Jornada tècnica de la cuina del corder: nous talls i propostes gastronòmiques. La 
Pobleta de Bellveí, 4 d’octubre. Organitzada per l’Ajuntament de la Torre de Capdella i 
l’ECA Pallars conjuntament amb el programa ATG. 

- Conferència micològica – Isona, 27 d’octubre. Organitzada pel Consell Comarcal del 

Pallars Jussà en el marc de les Jornades Micològiques 

 

TASTOS, DEMOSTRACIONS DE CUINA i TALLERS 

- Demostració i Tast de freginat. La Pobleta de Bellveí, 6 d’octubre.  

- Taller d’elaboració de trufes amb safrà. Obrador Llimiana i Safrà del Montsec. Llimiana. 

14 d’octubre 

- Tast d’olis del raig. Claverol, 20 d’octubre.  

- Taller de cuina amb ratafia i altres productes del Pallars. La Pobla de Segur, 20 

d’octubre.  

- Tast de productes elaborats amb corder maridats amb cerveses locals. La Pobla de 

Segur, 20 d’octubre.  

- Taller de cuina amb bolets i corder. Isona, 27 d’octubre.  

- Taller d’elaboració d’all-i-oli de codony. Tremp, 3 de novembre.  

- Presentació del 4t Quadern de Fira i tast arquitectònic. Salàs, 11 de novembre.  
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VISITES A LES EXPLOTACIONS I OBRADORS DELS PRODUCTORS I ELABORADORS 

- Visita a l’explotació ramadera de Casa Quiquet i sortida amb el pastor. Basturs, 12 

d’octubre.  

- Visita a la formatgeria Vilavella. Basturs, 12 d’octubre 

- Visita celler Sauvella. Orcau, 12 d’octubre.  

- Visita a les plantacions de Safrà del Montsec. Els Masos de Llimiana, 13 d’octubre.  

- Visita al celler Terrer del Pallars. Figuerola d’Orcau, 13 d’octubre.  

- Visita a l’explotació ramadera de Casa Mateu i sortida amb el pastor. Toralla, 21 

d’octubre.  

- Sortida guiada al bosc i classificació de bolets. Isona, 27 d’octubre.  

- Visita al Celler Vila Corona. Tremp, 2 de novembre.  

- Visita al Celler El Vinyer. Fígols, 2 de novembre.  

- Visita a les plantacions de Safrà del Pallars. Vilamitjana, 4 de novembre.  

 

Aquestes activitats han acompanyat les activitats habituals de mostra, mercat de fira i àpats 

populars de totes les fires de tardor del Pallars Jussà. D’aquesta manera, les fires integrades 

dins la programació del Cordevi han estat:  

 

- La Fira Ramadera de la Pobleta de Belleveí (4 a 7 d’octubre) 

- Fira del Mostillo de Llimiana (14 d’octubre) 

- La Fira del Bolet d’Isona i Trobades Micològiques del Pallars Jussà (27 i 28 d’octubre) 

- Fira del Codony de Tremp (3 de novembre) 

- Rememoració de la Fira de Salàs (11 de novembre) 

- Fira de Sant Martí – Talarn (16 a 18 de novembre) 

 

La programació d’activitats s’ha estès durant tot el mes d’octubre i mig novembre i ha tingut 

una forta repercussió tant en el nombre d’entitats participants, com de públic, i de repercussió 

en els mitjans.  

 

L’assistència tècnica s’ha fonamentant en:  

- El suport en el disseny i coordinació de les activitats 

- L’acompanyament en totes les accions de difusió, promoció i comunicació 

- L’acompanyament en les sessions de coordinació amb les entitats participants 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Total empreses ATG que hi participen: 54 
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c) Suport a activitats per al foment de la gastronomia amb base local 

 

Gran Costellada de corder del Pallars 

Aquesta acció recull la proposta realitzada pel 
Consell del Corder del Pallars Jussà, integrat per 
ramaders, carnissers i restauradors de la 
comarca.  

A partir de les aportacions realitzades pels 
membres del Consell del Corder, es valora que 
en els darrers anys ha perdut vigència la 
tradicional costum de realitzar costellades a 
l’aire lliure i que constituïa un important motiu 
de compra de carns de corder per part dels 
consumidors locals.  

Per tal d’incrementar les ventes i promocionar 
el consum d’aquesta carn, es va considerar 
oportú realitzar una campanya que tingués com 
a principal objectiu recuperar el contum de les 
costellades. Per fer-ho, es va incidir 
particularment en el que es considera el 
principal motiu causant de la pèrdua d’aquest 
hàbit: el desconeixement, per part dels 
consumidors, de la possibilitat de fer costellades 

en espais habilitats; i que al seu torn, es degut a les nombroses campanyes de sensibilització i 
prevenció d’incendis realitzades en els darrers anys per les institucions públiques competents.  

D’aquesta manera, la campanya es va fonamentar en donar a conèixer els espais d’esbarjo de 
que disposen els diferents municipis habilitats amb barbacoes i aptes per a organitzar 
costellades amb seguretat.  

A més, els ramaders i carnissers de la comarca es van posar d’acord per fer una oferta del 30% 
en la carn de corder, que es podia comprar amb aquesta rebaixa en diferents establiments de 
la comarca durant tota la setmana, del 12 al 17 de març. 

Al fulletó informatiu es van detallar totes les carnisseries que van participar a l’oferta; diferents 
receptes de salses per acompanyar la carn proposades pels restaurants del Pallars Jussà, així 
com un mapa amb totes les barbacoes obertes assenyalades. 

Total empreses ATG que hi participen: 24 (membres del consell del corder i carnisseries, 

restaurants i ramaders que no en són membres. 
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4a. Festa Pallars terra de Corder 

La festa del corder, que enguany ha celebrat 

ja la seva 4a edició, té per objectiu posar en 

valor el corder i la seva carn com a element 

imprescindible de l’economia tradicional, la 

gastronomia i la identitat del Pallars i 

posicionar la comarca com a territori 

productor de corder de qualitat. Aquesta 

compta amb el suport de l’Associació de 

Ramaders APROVI i dels restauradors del 

Pallars Jussà.   

 

Les activitats inclouen l’agermanament amb una raça d’ovella d’un altre territori, que en 

aquest cas va ser l’ovella latxa, del País Basc, amb la voluntat de donar a conèixer les 

produccions de valor que es realitzen amb aquesta raça. Així, es va realitzar un taller 

d’elaboració de formatge Idiazábal i de cuina amb cordero lechal, i l’àpat de festa va tenir com 

a inspiració la gastronomia de tradició basca. Es van cuinar 30 corders de diferents ramaders 

del Pallars a l’estil burduntzi, amb un total de 700 racions. 

La festa va comptar a més amb la presència d’un dels xefs ambaixadors del corder del Pallars, 
Sergi de Meià, que va poder conèixer de primera mà productors i productes. 

Les activitats van iniciar-se dissabte a la tarda amb la presentació del curtmetratge Xisca, de 
Sergi Lara, enregistrat al Pallars la tardor de 2016 i que té com a protagonista el paisatge, les 
persones i la gastronomia de la comarca. 

En total, es va comptabilitzar que unes 750 persones havien assistit als diferents actes de 
l’esdeveniment.  

 
 

 
 

 Total empreses ATG que hi participen: 24 ramaders, 14 productors agroalimentaris 
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Accions de coneixement del corder a les escoles 

Aquesta acció, que també emmarcada dins les propostes del Consell del Corder, ha pretès 
atansar als infants al món de la ramaderia ovina i donar a conèixer la seva incidència sobre el 
territori.  

D’aquesta manera, el mes d’abril diferents ramaders vanparticipar en les xerrades que es van 
oferir a l’escola Aeso d’Isona, els Raiers de la Pobla de Segur, i el col·legi Maria Immaculada de 
Tremp. Els ramaders vanexplicar la seva feina, i la importància del seu manteniment per a 
preservar un paisatge i una estructura social i econòmica que caracteritza la comarca.   

En paral·lel i també per incentivar el consum de carn de corder, els menjadors escolars de la 
comarca van incorporar als seus menús plats elaborats amb carn de corder, com una eina més 
de divulgació i promoció de la 4a edició de la Festa Pallars, terra de corder. 

 

 Total empreses ATG que hi participen: 7 

 

 

d) Suport a la promoció a partir de campanyes en mitjans digitals i altre mitjans de 

comunicació 

 

Aquesta acció ha donat continuïtat a les accions de video-màrqueting iniciades el 2017 per a 

donar a conèixer els productes locals a públic especialitzat i generalista. La proposta es 

fonamenta en la realització d’accions comunicatives per al seu llançament a partir de mitjans 

digitals i audiovisuals com youtube i a les xarxes socials. L’objectiu específic d’aquesta acció és 

utilitzar mitjans de gran abast i impacte que requereixen relativament pocs recursos 

econòmics. Aquest any es pretén donar continuïtat a les accions de video-màrqueting 

encetades l’any 2017, per consolidar públic i resultats.  

L’acció s’ha complementat amb altres accions de comunicació en mitjans digitals i no digitals 

realitzades en col·laboració amb periodistes especialitzats en gastronomia.  
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Canal Girella 

El Canal Girella és el Canal de youtube que aplega totes les càpsules audiovisuals que es 

realitzen des del Programa “Al teu gust”. Es tracta de càpsules de curta durada que centren 

l’atenció en les empreses agroalimentàries productores i elaborades del Pallars Jussà i en els 

seus productes.  

Aquesta campanya pretén tenir una alta incidència en les xarxes socials (facebook, twitter i 

instagram) i en els mitjans de difusió digital, com youtube.  

Durant l’any 2017 ja es van realitzar 6 càpsules que es van publicant de forma periòdica 

repartides durant l’any. Enguany s’ha volgut aprofitar el contacte establert amb diferents 

cuiners i cuineres catalans  dins l’acció “Ambaixadors del corder” per fer-los partícips de l’acció 

de comunicació. Així, s’han realitzat 4 nous capítols, en que els protagonistes, a més dels plats 

elaborats amb carn de corder, han estat els diferents xefs col·laboradors d’ATG.  

 

Els capítols que s’han enregistrat, i que es publicaran periòdicament, seguint el calendari fixat, 

han estat:  

Càpsula 7: Ambaixadors del corder del Pallars. Amb la participació del cuiner Pep 

Nogué del Culinary Institut of Barcelona. 

Càpsula 8: Ambaixadors del corder del Pallars. Amb la participació del cuiner Joel 

Castanyé del Restaurant la Boscana de Bellvís.  

Càpsula 9:  Ambaixadors del corder del Pallars. Amb la participació dels cuiners Mateu 

Casañas, Eduard Xatruch i Oriol Castro del  restaurant Compartir de Cadaquès.  

Canal Girella 10: Ambaixadors del corder del Pallars. Amb la participació del cuiner 

Vicent Guimerà, restaurant Antic Molí d’Ulldecona.  

En els diferents capítol cada ambaixador ha elaborat plats a base de corder del Pallars per tal 

de donar a conèixer al públic del Canal les possibilitats gastronòmiques d’aquesta carn i, 

sobretot, posar-la en valor i prestigiar-la. 

En els capítols dels ambaixadors del corder han participat també ramaders que han cedit els 

corders i carnisseries locals que han participat preparant la carn. Les empreses locals que han 

participat a l’acció han estat:  

- Cal Vicens ,Isona 
- Carns Batlle SL, Tremp 
- Carns Bastús, La Pobla de Segur 
- Casa Mateu SCP, Toralla 
- Casa Ricou SCP, Rivert 
- Explotació Cal Quiquet, Basturs 
- Explotació David Moli, Sant Joan de Vinyafrescal 
- Roia, Ecològica dels Pirineus, La Pobla de Segur 
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En els capítols ja emesos i gravats en anys anterior van participar les següents empreses: 
 

Canal Girella 1: La girella. Amb la participació de les següents empreses: Badia 

Xarcuters, Bastus Carns Pobla, Cansaladeria Bellera, Carnisseria Castilló, Restaurant 

l’Era del Marxant. A banda, també participa la família ramadera de casa Jaumet 

d’Astell. 

Canal Girella 2: El xolís. Amb la participació de les següents empreses: Carnisseria 

Pantalon, Embotits artesans casa Sunyer, Casa Fèlix, Cansaladeria Prió, casa Antema. 

Canal Girella 3: Embotits del Pallars. Amb la participació de les següents empreses: 

Casa Fonso, Carnisseria Fondevila, Carns Monsó, Guàrdia carns embotit i Formatge 

Canal Girella 4: Ambaixadors del corder del Pallars. Restaurant Sergi de Meià. 

Canal Girella 5: Ambaixadors del corder del Pallars. Restaurant Semproniana. 

Canal Girella 6: Ambaixadors del corder del Pallars. Restaurant Malena. 

Audiovisual “Xisca”, amb la participació de 32 empreses.  

 Total empreses ATG que hi participen: 8 (més 48 empreses dels vídeos que es troben en 

emissió  i que s’han gravat en anys anteriors) 

Resum de visualitzacions a data 22/02/2019:  

 

visualitzacions canal girella febrer 2019 canal instagram Facebook Likes face Compartit face

Xisca anglès 138

Xisca VO 3014

Teaser altres 20 205 715 29 21

Altres 225

Xolis 1603

Teaser xolis 43 207 1700 81 65

Girella 460

Teaser girella 1013 309 516 30 19

Teaser ambaixadors 316 601 41 13

TOTAL 6832 721 3532 181 118
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Visita ambaixadors del corder: Ada Parellada i Sergi de Meià 

Aprofitant l’acció dels “Ambaixadors del Corder”, Al teu gust ha convidat als diferents cuiners i 

cuineres participants a visitar la comarca i les empreses productores adherides al Programa.  

Aquesta acció té un elevat component comercial, no només pel que fa a l’impacte directe en 

compres de producte que pot suposar per part d’aquests cuiners (que pot ser un impacte 

relatiu i fluctuant) sinó per l’impacte en xarxes que pot suposar la comunicació de les seves 

visites. 

Així, entre els xefs ambaixadors, dos han dut a terme dues visites a la comarca al llarg de 2018. 

En totes elles s’ha tingut en compte la participació dels membres del Consell del Corder per 

programar la visita. 

Ada Parellada, xef del restaurant Semproniana, va visitar la comarca els dies 6 i 7 d’agost  

 

Recull d’algunes de les publicacions en xarxes de la seva estada, amb un total de 8405 

interaccions:  

https://www.instagram.com/p/BmMJ3pNlNnU/?utm_source=ig_web_copy_link 

https://www.instagram.com/p/BmNVhZPFqC_/?utm_source=ig_web_copy_link 

D’altra banda, el cap de setmana del 3 de novembre en el marc de  la Fira del Codony i el 

Festival CORDEVI , es va convidar la a visitar la Fira:  

https://www.instagram.com/p/BpuDvRvFeI-/ 

Sergi de Meià, xef del restaurant amb el mateix nom, va visitar la comarca l’11 de desembre, 

en una trobada amb productors organitzada conjuntament amb l’ECA Pallars , el grup Leader i 

l’Associació TURALCAT.  

En aquesta trobada hi van participar una vintena de productors i allotjaments rurals. 

 

 

 

https://www.instagram.com/p/BmMJ3pNlNnU/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/BmNVhZPFqC_/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/BpuDvRvFeI-/
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Enregistrament del Programa de gastronomia La Fonda de Catalunya Ràdio.  

Aquest programa de Catalunya Ràdio, dirigit pel gastrònom Pep Nogué, es transmet tots els 

dies festius intersetmanals i té per objectiu difondre la cultura gastronòmica i la producció 

agroalimentària catalana.  

El programa té una durada d’una hora i en l’edició del 26 de desembre s’han dedicat uns 40 

minuts per a debatre i parlar sobre la situació de la producció del corder, les possibilitats de 

valoritzar-la gastronòmicament, i com incentivar de nou el seu consum. Al programa han 

participat Dolors Etxalar, tècnica responsable del programa Al teu gust; Jaume Montanuy, 

ramader del Pallars Jussà i Raul Gil, professor de cuina del CIB. També han participat, fora de 

l’estudi, el president de l’Associació APAT i cuiner de Casa Masover de Buira, Josep Palau. I els 

sommeliers Xavi Ayala, Jordi Bort, i Laura Masramon.  

El programa també s’ha aprofitat per explicar diferents accions que es realitzen des d’ATG, 

com el Festival Cordervi, el mateix Canal Girella, la Gran Costellada de Corder del Pallars o 

projectes que col·laboren amb l’ATG com la iniciativa Obrador Xisqueta, del Pallars Sobirà.  

 

 

 Total empreses ATG que hi participen: 2 en representació del Consell del Corder ( integrat 

per 12 empreses) 

 

Participació amb el curtmetratge Xisca a diferents festivals de cinema 

Durant la tardor de 2016 es va enregistrar aquest curtmetratge que tenia com a escenari la 

comarca i com a protagonistes les produccions agroalimentàries locals i la seva gastronomia. 

L’objectiu era reflectir, a través d’un guió, la riquesa paisatgística, humana i gastronòmica de la 

comarca i incidint especialment en l’estratègia Pallars terra de corder. 

El resultat d’aquest projecte es va presentar al públic el dissabte dia 28 d’abril  a l’espai 

cultural la Lira, en el marc de la 4a Festa Pallars terra de corder. 
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El curtmetratge ha estat seleccionat en diferents festivals nacionals i internacionals:  

Seattle International Film Festival (EEUU), 17 de maig a 10 de juny:  Seattle.   Projecció: 26 

maig 17:30h 

Biosegura Cine, MedioAmbiente y Mundo Rural. A Beas de Segura, Jaén 24 al 27 de maig: 

Projecció: 24 de maig 22:00h 

Festival de Cinema de Natura de Cervelló, 1 al 3 de juny. Projecció 1 de juny a les 19h. 

Guanyadora del premi del públic. 

FIC-CAT. Roda de Berà 4 al 10 de juny. Projecció 9 de juny 18h  

 

En motiu d’aquesta selecció en diferents festivals, TV3 va enregistrar un reportatge sobre el 

curt que es va emetre el diumenge 27/5/2018 al TN migdia i TN vespre. 

 

 

ACCIONS ADREÇADES AL SECTOR DE LA RESTAURACIÓ I LES CASES DE TURISME RURAL 

 

Des de l’any 2013, el programa ATG ha realitzat accions específiques dirigides al sector de la 

restauració, com un dels principal agents de promoció i difusió del producte local al territori. El 

mateix any es va fer un seguiment tècnic individualitzat per a cada establiment i es va elaborar 

una proposta de cuina temàtica vinculada a les Fires tradicionals de la comarca:“La cuina de 

Fira”. A l’acció s’hi van adherir inicialment 19 restaurants de la comarca. Un nombre que va 

anar creixement, fins a comptar amb 32 restaurants i allotjaments rurals, i la col·laboració de 6 

municipis amb les seves respectives fires (Tremp, Salàs, la Pobleta de Bellveí, Talarn, Llimiana, i 

Isona).  

 

Aquest any s’ha valorat convenient que aquesta acció s’integrés dins la programació del 

Festival Cordervi, on han participat activament 25 bars i restaurants de diferents municipis de 

la comarca i que han ofert menús KM0 o de producte local pallarès.  

 

A més, els diferents restauradors i establiments turístics associats a través d’APAT han 

organitzat àpats i tallers a base de producte local o inspirats en la gastronomia típica de les 

fires.  

 

D’aquesta manera, tal i com estava previst a l’iniciar les accions del programa ATG d’enguany, 

s’ha volgut donar una nova projecció a l’acció Cuina de Fira, integrant-la en el programa del 

Festival Cordevi, més ampli i amb possibilitats de major abast i projecció.  
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 Total empreses ATG que hi participen: 25 

Col·laboració en l’edició del Llibre Cuina del Senglar 

 

Per encàrrec de l’Editorial Profit, la Fundació Alícia ha estat 

autora d’aquesta publicació que vol contribuir a 

popularitzar el consum de carn de senglar, en l’àmbit 

domèstic i de la restauració.  

 

La publicació tracta diferents aspectes d’aquesta carn de 

caça (conservació, seguretat alimentària, preelaboracions, 

tècniques de cocció) i acaba amb un grup de receptes 

elaborades per diferents restaurants, especialment de les comarques de muntanya, on 

aquesta carn compta amb més tradició gastronòmica.  

 

El programa ATG ha col·laborat en l’edició d’aquesta publicació a partir de la participació 

d’alguns dels restauradors adherits en l’elaboració de les receptes que hi apareixen i altres 

establiments que s’hi han adherit contractant publicitat. 

 

 Total empreses ATG que hi participen: 5 
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ACCIONS ADREÇADES AL SECTOR VITIVINÍCOLA 

 

Les accions de suport i acompanyament al sector vitivinícola han contemplat diferents 

aspectes:  

 

a) Suport específic per a millorar l’estratègia de comercialització en canals minoristes i 

especialitzats.  

 

Dilluns del vi  

 

Aquesta acció ha volgut treballar específicament amb el sector de la restauració i el comerç 

especialitzat de la mateix comarca i de comarques veïnes (específicament del Pirineu) per a 

millorar les sinèrgies comercials amb el sector del vi. 

 

L’acció ha consistit en l’organització de visites tècniques als cellers de la zona Pallars 

acompanyades dels mateixos elaboradors i dirigides específicament a aquest dos canals: 

restauració i comerç de les comarques pirinenques per a conèixer millor les referències que es 

comercialitzen, el relat específic de cada celler i el relat global del sector. 

 

La idea de fons d’aquesta acció pren sentit si tenim en compte el tradicional vincle històric 

entre la Conca de Tremp (en aquest moment considerarem tota la zona Pallars) com a zona 

productora de vi, i les comarques pirinenques com a zona comercialitzadora. L’abandó de 

l’elaboració de vi a mitjans del segle passat va trencar aquest vincle tradicional, i l’objectiu amb 

aquesta acció és iniciar un procés de recuperació, centrant-nos en un canal minorista, el de la 

restauració i el comerç, i donant-los a conèixer l’important dinamisme del sector vitivinícola al 

Pallars, a partir de la creació de nous cellers.  
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Els Dilluns del vi s’han organitzat en 4 edicions en que han participat tots els cellers que en 

aquest moment estan ja comercialitzant vi, repartits per subzones i amb la següent 

programació:  

 

- 5 de novembre, amb la participació dels cellers: Miquel Roca (Sant Cristòfol de la Vall); 

Mas Garcia Muret (Llimiana) i El Vinyer (Fígols de Tremp).  

- 19 de novembre, amb la participació dels cellers: Figuerola d’Orcau – Vilamitjana. Hi 

van participar els cellers: Xics Cal Borrech (Figuerola d’Orcau); Terrer del Pallars 

(Figuerola d’Orcau); Vila Corona (Vilamitjana)  

- 14 de gener, amb la participació dels cellers:Vidavins (Figuerola d’Orcau); Sauvella 

(Orcau); Castell d’Encús (Talarn) 

- 28 de gener, amb la participació dels productors: Fàbrica Ctretze (la Pobla de Segur); 

Licors Portet (la Pobla de Segur) i Batlliu de Sort (Sort)  

 
Cada sessió va comptar, a més, amb la participació d’un restaurant que va oferir un menú amb 
productes locals i les referències en vi dels cellers participants.  
 

 
 

 Total empreses ATG que hi participen: 15 
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Presstrip Como Pomona 
 

Com a acció complementària a la campanya de difusió d’ATG  en mitjans digitals, i 

específicament centrada en el sector del vi i la seva difusió a agents comercials especialitzats, 

el programa va collir el 26 d’octubre el presstrip Como Pomona amb periodistes d’enologia i 

gastronomia i que va recórrer en 3 dies diferents territoris de la DO Costers del Segre.  

Els diferents cellers del Pallars Jussà van participar en l’acció a partir d’un sopar a base de 

productes locals (girella, carns de vedella, formatge, oli, ratafia, cervesa, nyàmeres, truita de 

riu) i dels mateixos vins cedits pels cellers. Després es feu una visita al Celler Vila Corona.  

Els periodistes participants foren:  

- Ramon Francàs (La Vanguardia) 

- Sergi Cortés (Cupatges) 

- Rafa Gimena (Como Pomona / La Mañana) 

- Núria Martí (PrettyWines) 

- José Miguel Urtasun (Gastroaragon) 

- Anna Vicens (CataloniaToday) 

- Eva Pomares (El Punt Avui) 

- Lluis Moreno Buj (Diario Levante / Global Estilus) 

 

Algunes de les respercussions en xarxes i articles digitals després del presstrip:  

 

https://twitter.com/ComoPomona/status/1055915791361687552 

https://twitter.com/EvaPomares/status/1055923167447973894 

https://www.naciodigital.cat/cupatges/noticia/5492/vins/paisatges/lleida/recorregut/do/c

osters/segre 

https://twitter.com/luismorenobuj/status/1065168377331834880 

http://globalstylus.com/cellers-vila-corona-anticiparse-al-presente/ 

https://twitter.com/VilaCorona/status/1055938840131760129 

https://twitter.com/PrettyWines/status/1056518189155319808 

https://twitter.com/rtroyano/status/1062242252439912449 

https://twitter.com/La_Directa/status/1067321683286069248 

 

 

 Total empreses ATG que hi participen:  6 cellers i 3 productors d’oli 

 

Suport a esdeveniments de promoció enogastronòmica 

https://twitter.com/ComoPomona/status/1055915791361687552
https://twitter.com/EvaPomares/status/1055923167447973894
https://www.naciodigital.cat/cupatges/noticia/5492/vins/paisatges/lleida/recorregut/do/costers/segre
https://www.naciodigital.cat/cupatges/noticia/5492/vins/paisatges/lleida/recorregut/do/costers/segre
https://twitter.com/luismorenobuj/status/1065168377331834880
http://globalstylus.com/cellers-vila-corona-anticiparse-al-presente/
https://twitter.com/VilaCorona/status/1055938840131760129
https://twitter.com/PrettyWines/status/1056518189155319808
https://twitter.com/rtroyano/status/1062242252439912449
https://twitter.com/La_Directa/status/1067321683286069248
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Com en anteriors edicions, s’ha donat suport a la 

realització del JazziVi a Figuerola d’Orcau (4/08/2018), 

una jornada cultural en que són protagonistes la música i 

el vi, en un poble molt vinculat a la producció d’aquesta 

beguda.  En el festival hi han participat els cellers: Mas 

Garcia Muret; Celler Miquel Roca; El Vinyer; Celler Vila 

Corona; Sauvella; Terrer de Pallars; Xic’s de Cal Borrech; 

Vidavins; i Vitipirineus.  

 

Total empreses ATG que hi participen: 9 

 

A més, també s’ha acompanyat a la realització de la festa Mountain Beer 

Fest (16 i 17/06/18) a la Pobla de Segur. Una proposta que ha inclòs una 

mostra de cerveses procedents d’arreu del Pirineu (Catalunya, Aragó, País 

Basc, Navarra i França), de gastronomia del Pallars –un exemple serien els 

maridatges de cerveses i formatges del Pallars- i activitats diverses 

dirigides a tots els públics. Tot plegat amb l’objectiu de posar en valor, a 

partir de la cooperació público-privada, les microcerveseries pirinenques i 

les petites empreses de producció agroalimentària.  

 

Total empreses ATG que hi participen: 8 

 

 

b) Accions de professionalització del sector vitivinícola 

 

Des de fa 6 anys, s’organitzen les jornades “Vins del Pirineu”, anomenades inicialment “Vins 

d’alçada, cultius de nivell”. Aquestes jornades s’organitzen complint diferents objectius: per 

una banda, es vol incidir en la transferència de coneixements d’interès pel sector, i per tant, 

s’aborden temes que poden repercutir positivament en la seva professionalització i de forma 

genèrica en la millora de la seva estratègia empresarial. En segon lloc, volen ser un punt de 

trobada dels professionals de vi, no només del territori del Pallars, si no també d’altres 

territoris, que acudeixen a la jornada, sigui com a ponents o com a oients, i generar un espai 

en el que sigui possible generar sinèrgies i debat. Finalment, formen part també d’una 

estratègia de posicionament com a territori productor, ja que visualitzen el dinamisme del 

sector vitivinícola al Pallars i el donen a conèixer.  

 

A partir de les demandes del sector, recollides a la Diagnosi del sector vitivinícola realitzat l’any 

2017, es van valorar diferent temàtiques a abordar des de les jornades. D’aquesta manera, i 

també per reforçar altres línies estratègies del programa ATG, es va decidir prestar atenció a 

les estratègies d’innovació en el sector, especialment per fer front al canvi climàtic, i com 

aquestes poden abordar-se des de diferents punts de vista, en els quals la tradició i les 
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varietats antigues hi tenen un paper rellevant. Així, les jornades es van titolar: El camí de la 

innovació cap a la tradició. Canvi climàtic, varietats ancestrals i innovació en el món del vi.  

Els ponents principals foren Carme Domingo, especialista en varietats de vinya antigues de 

l’INCAVI; Mireia Torres, cap d’innovació de les Bodegas Torres; Miquel Garcia i Pilar Salillas, del 

celler Lagravera i el meteoròleg Francesc Mauri.  

 

El programa de ponències fou el que segueix:  

 

9.45h-10.00h Acreditació 

10.00h Benvinguda al Centre de Suport Territorial Pirineus (CSTP) Jaume Massó 

Cartagena,Director General de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC) 

10.15h Presentació de la jornada. Joan Ubach Isanta,alcalde de Tremp. 

10.30h Preservació de varietats de vinya antigues i coneixement sobre les seves aptituds per 

l’adaptació al canvi climàtic. Carme Domingo,INCAVI. 

11:30-11:45 h Visita al Centre d’Interpretació de Sols dels Pirineus (CSIP) 

11.45hRecerca i innovació per a l’adaptació de la viticultura al canvi climàtic. Mireia 

Torres,Bodegas Torres. 

12.30h Lagravera, patrimoni, història i tradició en temps moderns. Miquel Garcia, 

responsable de viticultura i Pilar Salillas, responsable d’enologia. 

13.00h El canvi climàtic al Pirineu i el Prepirineu. Efectes per a l’agricultura. A càrrec de 

Francesc Mauri, meteoròleg. 

13.45h – 14.15h Torn obert de paraules i debat. 

14.15h Clausura i tast de vins: Cellers del territori Pallars, vi de La Pell de Lagravera i Escumós 

Vardonkennett de Bodegas Torres. 

 

Total empreses ATG que hi participen: 9 
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Avaluació de l’acció 
 

 

Resultats quantitatius 

esperats 

Resultats obtinguts Indicadors 

d’avaluació 

Observacions 

50 empreses agroalimentaries, 

restaurants i comerços que 

participin en el global 

d’activitats ATG 

60 empreses participen en 

el conjunt de les activitats 

(en totes o algunes d’elles) 

120%  

Participació en dos 

esdeveninents especialitzats del 

sector agroalimentari de caire 

nacional 

S’ha assistit a Alimentària i 

a Gustoko 

100%  

Parcicipació en 6 esdeveniments 

locals de promoció del projecte 

S’ha participat en 42 

activitats individuals 

programades dins el festival 

Cordevi, que han inclòs les 

6 fires municipals previstes  

100% A més dels 6 

esdeveniments locals 

previstos (6 fires de 

tardor), s’han 

programat un total de 

42 activitats 

individuals, algunes 

incloses dins les fires i 

altres independents 

d’aquestes 

*S’adjunta valoració 

específica Cordevi 

7000 visitants que participin en 

les accions de promoció 

adreçades al públic en general  

7000 persones  100% Valoració aproximada 

Increment en 500 usuaris al 

canal de promoció a youtube 

específic del programa 

168 inscrits i 3156 

visualitzacions. Increment 

de 2656 usuaris 

531,2%  

Participació de 8 empreses a la 

campanya de video marqueting 

8 empreses  100%  

Publicació de 4 videos a la 

campanya de video marqueting 

4 videos realitzats 100% Es publiquen els 

videos de forma 

periòdica per mantenir 

actiu el canal 

30 restaurants i allotjaments de 

turisme rural participants a “La 

Cuina de Fira” 

25 restaurants i 

allotjaments han participat 

al Cordevi 

83,33% El Festival Cordevi ha 

intengrat l’acció Cuina 

de Fira dins la 

programació 

6 municipis participen en la 

Cuina de Fira 

9 municipis participen al 

Cordevi 

150% El Festival Cordevi ha 

intengrat l’acció Cuina 

de Fira dins la 

programació 

Participació de 8 cellers en les 9 cellers, 1 empresa 137,5% L’acció s’ha obert a 
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accions de visites a cellers i de 

coneixement del sector 

cervesera i 1 empresa 

productora de licors, en 

total 11 empreses 

totes les empreses 

productes de beguda 

que produeixen al 

Pallars Jussà 

Participació de 15 restaurants i 

5 comerços especialitzats en les 

accions de visites a cellers 

20 restaurants i 

establiments turístics amb 

restaurant i 5 comerços 

125% 15 restaurants i 

establiments turístics 

del Pallars Jussà 

5 comerços del Pallars 

Jussà 

5 restaurants i 

establiments turístics 

del Pallars Sobirà 

Participació de 20 restaurants 

en la campanya de coneixement 

del sector del vi de la zona 

Pallars.  

- - Aquesta acció s’ha 

integrat dins l’acció de 

visites als cellers 

 

Assistència de 50 persones 

(empreses i agents vinculats al 

sector) en la jornada de “Vins 

d’alçada”. 

40 persones 80% *S’adjunta valoració 

específica 

5 Sessions de treball amb la 

“Taula de coordinació” i “taula 

del sector vitivinícola” 

3 sessions realitzades amb 

la taula de coordinació i 3 

amb el sector vitivinícola  

100%  

25 mitjans de comunicació es 

fan ressò de les accions dutes a 

terme 

34 impactes de premsa 

identificats de les diferents 

accions realitzades 

100%  

Informe final amb les activitats 

desenvolupades 

1 informe realitzat 100%  
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Annex 1. Recull de premsa 

CORDEVI 

 

 

https://www.viurealspirineus.cat/articulo/pallars-jussa/neix-cordevi-festival-gastronomic-

pallars-jussa/20180924104233012394.html 

VIURE ALS PIRINEUS (24/09/2018) 

“Neix Cordevi, el festival gastronòmic del Pallars Jussà” 

 
 

https://www.ccma.cat/324/neix-al-pallars-jussa-el-festival-cordevi-per-donar-a-coneixer-la-

gastronomia-local/noticia/2878804/ 

tv3 (03/10/2018) 

 “Neix al Pallars Jussà el festival Cordevi per donar a conèixer la gastronomia local” 

https://www.viurealspirineus.cat/articulo/pallars-jussa/neix-cordevi-festival-gastronomic-pallars-jussa/20180924104233012394.html
https://www.viurealspirineus.cat/articulo/pallars-jussa/neix-cordevi-festival-gastronomic-pallars-jussa/20180924104233012394.html
https://www.ccma.cat/324/neix-al-pallars-jussa-el-festival-cordevi-per-donar-a-coneixer-la-gastronomia-local/noticia/2878804/
https://www.ccma.cat/324/neix-al-pallars-jussa-el-festival-cordevi-per-donar-a-coneixer-la-gastronomia-local/noticia/2878804/
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https://www.vilaweb.cat/noticies/neix-al-pallars-jussa-el-festival-cordevi-per-donar-a-

coneixer-la-gastronomia-local/ 

VILAWEB (03/10/2018) 

“Neix al Pallars Jussà el festival Cordevi per donar a conèixer la gastronomia local” 

 
 

http://www.pirineustv.cat/2018/10/03/cordevi-el-festival-gastronomic-del-pallars-jussa/ 

PIRINEUS TV (03/10/2018) 

“Cordevi el festival gastronòmic del Pallars Jussa” 

https://www.vilaweb.cat/noticies/neix-al-pallars-jussa-el-festival-cordevi-per-donar-a-coneixer-la-gastronomia-local/
https://www.vilaweb.cat/noticies/neix-al-pallars-jussa-el-festival-cordevi-per-donar-a-coneixer-la-gastronomia-local/
http://www.pirineustv.cat/2018/10/03/cordevi-el-festival-gastronomic-del-pallars-jussa/
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https://www.naciodigital.cat/pallarsdigital/noticia/10081/neix/al/jussa/festival/cordevi/donar

/coneixer/gastronomia/local 

NACIÓ DIGITAL (04/10/2018) 

“Neix al Jussà el festival Cordevi per donar a conèixer la gastronomia local” 

 
 

http://www.elpuntavui.cat/societat/article/1477423-neix-cordevi-un-nou-festival-del-pallars-

jussa.html 

EL PUNT AVUI (05/10/2018) 

“Neix Cordevi, un nou festival del Pallars Jussà” 

https://www.naciodigital.cat/pallarsdigital/noticia/10081/neix/al/jussa/festival/cordevi/donar/coneixer/gastronomia/local
https://www.naciodigital.cat/pallarsdigital/noticia/10081/neix/al/jussa/festival/cordevi/donar/coneixer/gastronomia/local
http://www.elpuntavui.cat/societat/article/1477423-neix-cordevi-un-nou-festival-del-pallars-jussa.html
http://www.elpuntavui.cat/societat/article/1477423-neix-cordevi-un-nou-festival-del-pallars-jussa.html
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https://www.naciodigital.cat/pallarsdigital/noticia/10135/exit/cordevi/durant/primers/caps/s

etmana 

NACIÓ DIGITAL (16/10/2018) 

“Èxit del Cordevi durant els primers caps de setmana” 

 
 

http://www.pirineustv.cat/2018/10/16/segueixen-les-activitats-del-festival-cordevi/ 

PIRINEUS TV (16/10/2018) 

“Segueixen les activitats del festival Cordevi” 

https://www.naciodigital.cat/pallarsdigital/noticia/10135/exit/cordevi/durant/primers/caps/setmana
https://www.naciodigital.cat/pallarsdigital/noticia/10135/exit/cordevi/durant/primers/caps/setmana
http://www.pirineustv.cat/2018/10/16/segueixen-les-activitats-del-festival-cordevi/
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https://www.mixcloud.com/radiotremp/r%C3%A0dio-tremp-tremp-al-dia-cordevi-i-fira-del-

codony-16102018/ 

RADIO TREMP (16/10/2018) 

  

https://www.mixcloud.com/radiotremp/r%C3%A0dio-tremp-tremp-al-dia-cordevi-i-fira-del-codony-16102018/
https://www.mixcloud.com/radiotremp/r%C3%A0dio-tremp-tremp-al-dia-cordevi-i-fira-del-codony-16102018/
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JORNADA VINS DEL PIRINEU – 6À EDICIÓ 

 

https://www.viurealspirineus.cat/articulo/pallars-jussa/canvi-climatic-6es-jornades-vins-

pirineu-tremp/20181128122930012904.html 

VIURE ALS PIRINEUS (28/11/2018) 

“El canvi climàtic a les 6es jornades 'Vins del Pirineu' de Tremp” 

 
 

https://www.naciodigital.cat/pallarsdigital/noticia/10401/canvi/climatic/eix/6a/edicio/vins/pir

ineu 

PALLARS DIGITAL (03/12/2018) 

“El canvi climàtic com a eix de la 6a edició de «Vins del Pirineu»” 

 
 

 

 

 

  

https://www.viurealspirineus.cat/articulo/pallars-jussa/canvi-climatic-6es-jornades-vins-pirineu-tremp/20181128122930012904.html
https://www.viurealspirineus.cat/articulo/pallars-jussa/canvi-climatic-6es-jornades-vins-pirineu-tremp/20181128122930012904.html
https://www.naciodigital.cat/pallarsdigital/noticia/10401/canvi/climatic/eix/6a/edicio/vins/pirineu
https://www.naciodigital.cat/pallarsdigital/noticia/10401/canvi/climatic/eix/6a/edicio/vins/pirineu
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Biblioteques amb DO 

 

https://www.naciodigital.cat/pallarsdigital/noticia/8807/biblioteca/tremp/organitza/concurs/

promocionar/vi/pallars 

NACIO DIGITAL (18/01/2018)  

“La biblioteca de Tremp organitza un concurs per promocionar el vi del Pallars” 

 
 

 

https://www.naciodigital.cat/pallarsdigital/noticia/8928/vi/centra/taller/cuina/cicle/biblioteq

ues/amb/do/tremp 

NACIO DIGITAL (14/02/2018) 

“El vi centra el taller de cuina del cicle Biblioteques amb DO de Tremp” 

 
 

 

https://www.naciodigital.cat/pallarsdigital/noticia/9018/finalitza/cicle/biblioteques/amb/do/t

remp 

NACIO DIGITAL (01/03/2018)  

“Finalitza el cicle Biblioteques amb DO a Tremp” 

https://www.naciodigital.cat/pallarsdigital/noticia/8807/biblioteca/tremp/organitza/concurs/promocionar/vi/pallars
https://www.naciodigital.cat/pallarsdigital/noticia/8807/biblioteca/tremp/organitza/concurs/promocionar/vi/pallars
https://www.naciodigital.cat/pallarsdigital/noticia/8928/vi/centra/taller/cuina/cicle/biblioteques/amb/do/tremp
https://www.naciodigital.cat/pallarsdigital/noticia/8928/vi/centra/taller/cuina/cicle/biblioteques/amb/do/tremp
https://www.naciodigital.cat/pallarsdigital/noticia/9018/finalitza/cicle/biblioteques/amb/do/tremp
https://www.naciodigital.cat/pallarsdigital/noticia/9018/finalitza/cicle/biblioteques/amb/do/tremp
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Gran costellada de corder del Pallars 

 

https://www.naciodigital.cat/pallarsdigital/noticia/9008/pallars/jussa/vol/recuperar/costellad

es/aire/lliure 

NACIO DIGITAL  (28/02/2018) 

“El Pallars Jussà vol recuperar les costellades a l'aire lliure” 

 
 

https://www.lavanguardia.com/vida/20180312/441478262073/descomptes-del-30-en-carn-

de-corder-a-12-carnisseries-del-pallars-jussa-per-incentivar-ne-el-consum.html 

LA VANGUARDIA (12/03/2018) 

“Descomptes del 30% en carn de corder a 12 carnisseries del Pallars Jussà per 

incentivar-ne el consum” 

https://www.naciodigital.cat/pallarsdigital/noticia/9008/pallars/jussa/vol/recuperar/costellades/aire/lliure
https://www.naciodigital.cat/pallarsdigital/noticia/9008/pallars/jussa/vol/recuperar/costellades/aire/lliure
https://www.lavanguardia.com/vida/20180312/441478262073/descomptes-del-30-en-carn-de-corder-a-12-carnisseries-del-pallars-jussa-per-incentivar-ne-el-consum.html
https://www.lavanguardia.com/vida/20180312/441478262073/descomptes-del-30-en-carn-de-corder-a-12-carnisseries-del-pallars-jussa-per-incentivar-ne-el-consum.html


37 

 

 

https://www.bondia.ad/societat/campanya-incentivar-el-consum-de-carn-de-corder-al-

pallars-jussa 

BON DIA (13/03/2018) 

“Campanya per incentivar el consum de carn de corder al Pallars Jussà” 

 

 

https://www.naciodigital.cat/pallarsdigital/noticia/9104/carnisseries/jussa/tripliquen/vendes/

corder/amb/gran/costellada 

NACIO DIGITAL  (20/03/2018) 

“Les carnisseries del Jussà tripliquen les vendes de corder amb la «Gran costellada»” 

https://www.bondia.ad/societat/campanya-incentivar-el-consum-de-carn-de-corder-al-pallars-jussa
https://www.bondia.ad/societat/campanya-incentivar-el-consum-de-carn-de-corder-al-pallars-jussa
https://www.naciodigital.cat/pallarsdigital/noticia/9104/carnisseries/jussa/tripliquen/vendes/corder/amb/gran/costellada
https://www.naciodigital.cat/pallarsdigital/noticia/9104/carnisseries/jussa/tripliquen/vendes/corder/amb/gran/costellada
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https://www.viurealspirineus.cat/articulo/pallars-jussa/carnisseries-jussa-tripliquen-vendes-

corder-gracies-iniciativa-gran-costellada/20180320105909010948.html 

VIURE ALS PIRINEUS (20/03/2018) 

“Les carnisseries del Jussà tripliquen les vendes de corder gràcies a la iniciativa de la 

'Gran costellada'” 

 

 

https://laborrufa.com/participacio-gran-costellada-corder-pallars/ 

LA BORRUFA (20/03/2018) 

“Èxit de venda i bona participació a la gran costellada de corder del Pallars” 

https://www.viurealspirineus.cat/articulo/pallars-jussa/carnisseries-jussa-tripliquen-vendes-corder-gracies-iniciativa-gran-costellada/20180320105909010948.html
https://www.viurealspirineus.cat/articulo/pallars-jussa/carnisseries-jussa-tripliquen-vendes-corder-gracies-iniciativa-gran-costellada/20180320105909010948.html
https://laborrufa.com/participacio-gran-costellada-corder-pallars/
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http://www.radioseu.cat/noticies/les-carnisseries-del-pallars-jussa-esgoten-existencies-amb-

la-campanya-de-promocio-de-la-carn-de-corder 

RÀDIO SEU (20/03/2018) 

“Les carnisseries del Pallars Jussà esgoten existències amb la campanya de promoció 

de la carn de corder” 

 

  

http://www.radioseu.cat/noticies/les-carnisseries-del-pallars-jussa-esgoten-existencies-amb-la-campanya-de-promocio-de-la-carn-de-corder
http://www.radioseu.cat/noticies/les-carnisseries-del-pallars-jussa-esgoten-existencies-amb-la-campanya-de-promocio-de-la-carn-de-corder
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Terra de Corder – Consell del Corder 

 

https://www.ccma.cat/324/neix-a-tremp-el-consell-del-corder/noticia/2839014/ 

Tv3 (19/02/2018) 

“Neix a Tremp el Consell del Corder” 

 

 

https://www.vilaweb.cat/noticies/neix-a-tremp-el-consell-del-corder/ 

VILAWEB (19/02/2018) 

“Neix a Tremp el Consell del Corder” 

 

 

https://www.naciodigital.cat/pallarsdigital/noticia/8956/tremp/constitueix/consell/corder 

NACIO DIGITAL (20/02/2018) 

https://www.ccma.cat/324/neix-a-tremp-el-consell-del-corder/noticia/2839014/
https://www.vilaweb.cat/noticies/neix-a-tremp-el-consell-del-corder/
https://www.naciodigital.cat/pallarsdigital/noticia/8956/tremp/constitueix/consell/corder
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“Tremp constitueix el Consell del Corder” 

 

 

Terra de Corder – Festa del Corder 

 

https://www.naciodigital.cat/pallarsdigital/noticia/8825/tremp/es/posiciona/productor/corde

r/qualitat 

NACIÓ DIGITAL (23/01/2018) 

“Tremp es posiciona com a productor de corder de qualitat” 

 

 

https://www.naciodigital.cat/pallarsdigital/noticia/9269/torna/festa/corder/tremp/amb/ovell

a/latxa/pais/basc/convidada 

NACIO DIGITAL (19/04/2018) 

“Torna la festa del corder de Tremp amb l’ovella latxa del País Basc com a convidada” 

https://www.naciodigital.cat/pallarsdigital/noticia/8825/tremp/es/posiciona/productor/corder/qualitat
https://www.naciodigital.cat/pallarsdigital/noticia/8825/tremp/es/posiciona/productor/corder/qualitat
https://www.naciodigital.cat/pallarsdigital/noticia/9269/torna/festa/corder/tremp/amb/ovella/latxa/pais/basc/convidada
https://www.naciodigital.cat/pallarsdigital/noticia/9269/torna/festa/corder/tremp/amb/ovella/latxa/pais/basc/convidada
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https://www.naciodigital.cat/pallarsdigital/noticia/9309/corder/ramaderia/arriben/escoles/pa

llars/jussa 

NACIO DIGITAL (27/04/2018) 

“El corder i la ramaderia arriben a les escoles del Pallars Jussà” 

 

 

https://www.naciodigital.cat/pallarsdigital/noticia/9316/tot/punt/tremp/nova/edicio/festa/pa

llars/terra/corder 

NACIO DIGITAL (28/04/2018) 

“Tot a punt a Tremp per una nova edició de la festa «Pallars Terra de Corder»” 

https://www.naciodigital.cat/pallarsdigital/noticia/9309/corder/ramaderia/arriben/escoles/pallars/jussa
https://www.naciodigital.cat/pallarsdigital/noticia/9309/corder/ramaderia/arriben/escoles/pallars/jussa
https://www.naciodigital.cat/pallarsdigital/noticia/9316/tot/punt/tremp/nova/edicio/festa/pallars/terra/corder
https://www.naciodigital.cat/pallarsdigital/noticia/9316/tot/punt/tremp/nova/edicio/festa/pallars/terra/corder


43 

 

 

 

Elsdilluns del vi 

 

https://laborrufa.com/tret-sortida-als-dilluns-vi/ 

LA BORRUFA (06/11/2018) 

“Tret de sortida als dilluns del vi” 

 

 

https://www.naciodigital.cat/pallarsdigital/noticia/10269/dilluns/tenen/gust/vi 

NACIO DIGITAL (07/11/2018) 

“Els dilluns tenen gust a vi” 

https://laborrufa.com/tret-sortida-als-dilluns-vi/
https://www.naciodigital.cat/pallarsdigital/noticia/10269/dilluns/tenen/gust/vi
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http://www.pirineustv.cat/2019/01/14/dilluns-de-vi-visita-dels-restauradors-als-cellers-dels-

pallars/ 

PIRINEUS TV (14/01/2019) 

“Dilluns de vi, visita dels restauradors als cellers dels Pallars” 

 

 

https://www.vilaweb.cat/noticies/el-jussa-dona-a-coneixer-els-vins-del-pallars-al-sector-de-la-

restauracio-i-al-comerc-especialitzat-de-la-zona/ 

VILAWEB  (14/01/2019) 

“ El Jussà dona a conèixer els vins del Pallars al sector de la restauració i al comerç 

especialitzat de la zona” 

http://www.pirineustv.cat/2019/01/14/dilluns-de-vi-visita-dels-restauradors-als-cellers-dels-pallars/
http://www.pirineustv.cat/2019/01/14/dilluns-de-vi-visita-dels-restauradors-als-cellers-dels-pallars/
https://www.vilaweb.cat/noticies/el-jussa-dona-a-coneixer-els-vins-del-pallars-al-sector-de-la-restauracio-i-al-comerc-especialitzat-de-la-zona/
https://www.vilaweb.cat/noticies/el-jussa-dona-a-coneixer-els-vins-del-pallars-al-sector-de-la-restauracio-i-al-comerc-especialitzat-de-la-zona/


45 

 

 

https://www.naciodigital.cat/pallarsdigital/noticia/10592/dilluns/vi/fan/parada/cellers/vidavin

s/sauvella/castell/encus 

NACIO DIGITAL (15/01/2019) 

“Els «Dilluns del vi» fan parada als cellers Vidavins, Sauvella i Castell d'Encús” 

 

 

http://www.radioseu.cat/noticies/els-cellers-del-pallars-jussa-impulsen-la-presencia-dels-

seus-vins-en-comercos-i-restaurants-de-la-comarca 

RADIO SEU (15/01/2019) 

“Els cellers del Pallars Jussà impulsen la presència dels seus vins en comerços i 

restaurants de la comarca” 

https://www.naciodigital.cat/pallarsdigital/noticia/10592/dilluns/vi/fan/parada/cellers/vidavins/sauvella/castell/encus
https://www.naciodigital.cat/pallarsdigital/noticia/10592/dilluns/vi/fan/parada/cellers/vidavins/sauvella/castell/encus
http://www.radioseu.cat/noticies/els-cellers-del-pallars-jussa-impulsen-la-presencia-dels-seus-vins-en-comercos-i-restaurants-de-la-comarca
http://www.radioseu.cat/noticies/els-cellers-del-pallars-jussa-impulsen-la-presencia-dels-seus-vins-en-comercos-i-restaurants-de-la-comarca
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Annex 2. Valoració específica Festival Cordevi 
 

 

VALORACIONS DEL PRIMER FESTIVAL CORDEVI  

DEL 4 D’OCTUBRE AL 18 DE NOVEMBRE DE 2018 
 

 

A continuació es detallen els resultats obtinguts a través de formularis google que es van fer 

arribar als inscrits en les activitats que requerien inscripció prèvia. 

 

En total van participar a les activitats que requerien inscripció 513 

persones (entre infants i adults, alguns formant part d’un grup) de les 

quals han contestat els qüestionaris 106 persones. 

 

Podeu consultar els formularis als següents enllaços:  

 

 Qüestionari satisfacció activitats CORDEVI DIES 12 I 13 D’OCTUBRE:  

https://docs.google.com/forms/d/1-2U_6ALOTdFzcfjD4Ugj1UQvwvRklD9lQQTabL-

g2dM/edit?ts=5bc450c4 

 

 Qüestionari satisfacció activitats CORDEVI DIES 20 I 21 D’OCTUBRE:  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScq5mI-

WBQ4gyJF46aJ3AD9O9jWxy6n3cN1a8EqQbsXjU50yQ/viewform?c=0&w=1 

 

 Qüestionari satisfacció activitats CORDEVI DIES 2 I 4 DE NOVEMBRE:  

https://goo.gl/forms/zy53EyBMChlbfI622 

 

 Qüestionari satisfacció activitats CORDEVI DIA 10 DE NOVEMBRE:  

https://goo.gl/forms/nra7M3Dk8ht0PuQE3 

 

https://docs.google.com/forms/d/1-2U_6ALOTdFzcfjD4Ugj1UQvwvRklD9lQQTabL-g2dM/edit?ts=5bc450c4
https://docs.google.com/forms/d/1-2U_6ALOTdFzcfjD4Ugj1UQvwvRklD9lQQTabL-g2dM/edit?ts=5bc450c4
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScq5mI-WBQ4gyJF46aJ3AD9O9jWxy6n3cN1a8EqQbsXjU50yQ/viewform?c=0&w=1
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScq5mI-WBQ4gyJF46aJ3AD9O9jWxy6n3cN1a8EqQbsXjU50yQ/viewform?c=0&w=1
https://goo.gl/forms/zy53EyBMChlbfI622
https://goo.gl/forms/nra7M3Dk8ht0PuQE3
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ACTIVITATS DEL CAP DE SETMANA DEL 12 al 14 D’OCTUBRE 

 

ACTIVITATS PROGRAMADES:  

 Pastor per un dia als Estanys de Basturs 

 Visita a la Formatgeria Vilavella i tast 

 De la roca a la copa Celler Sauvella 

 Safraners per un dia i esmorzar de forquilla d'hotel Terradets 

 Aperitiu a la vinya 

S’han obtingut 32 respostes ( cal tenir en compte que les inscripcions eren majoritàriament per 

famílies o per grups pel fet que hi ha menys respostes que participants). 

 

PREGUNTA 1: En quina activitat has participat? 

 Pastor per un dia als Estanys de Basturs: 7 respostes 

 Visita a la Formatgeria Vilavella i tast: 10 respostes 

 De la roca a la copa Celler Sauvella: 3 respostes 

 Safraners per un dia ( Safrà del Montsec)  i esmorzar de forquilla d'hotel Terradets: 8 

respostes 

 Aperitiu a la vinya. Celler Terrer de Pallars: 4 respostes 

 

PREGUNTA 2: Com vas assabentar-te de l'activitat? 

 Fulletó paper: 7 respostes 

 Agenda Pallars Jussà: 6 respostes 

 Xarxes socials programa Al teu gust: 14 respostes 

 Whatsapp: 3 respostes 

 Altres:  2 respostes 
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PREGUNTA 3: Valora de l’1 al 10 el desenvolupament de l'activitat 

 5: 1 resposta 

 8: 5 respostes 

 9: 11 respostes 

 10: 15 respostes 

 
PREGUNTA 4: Valora de l’1 al 10 la informació rebuda prèviament a l'activitat 

 7: 2 respostes 

 8: 5 respostes 

 9: 11 respostes 

 10: 14 respostes 
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PREGUNTA 5: Valora de l’1 al 10 l'atenció i el tracte rebuts durant l'activitat 

 6: 1 resposta 

 8: 4 respostes 

 9: 4 respostes 

 10: 23 respostes 

 
PREGUNTA 5: En resum, l'activitat ha complert les teves expectatives?  

 Sí, 30 respostes 

 No, 1 resposta 

 Més que complertes, 1 resposta 

 

Si vols fer-nos arribar algun comentari o proposta de millora, aquí tens un espai per a fer-ho 

( 12 respostes):  

1. Tot molt correcte. Esta bé fer aquestes activitats.  

2. Potser especificar millor el tipus d'accés al lloc, que en aquest cas era una pista sense 

asfaltar al tram final del recorregut; jo no vaig tenir cap problema per arribar, però 

algú altre amb un vehicle més baix potser sí. L'experiència va ser fantàstica! Felicitats!! 

3. Vam gaudir molt del mati amb el Jaume i la Magda, i de vosaltres els organitzadors. 
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4. Agrair de forma molt especial el tracte rebut per les persones que van fer possible 

l'activitat , tècnics de l'Ajuntament de Tremp i pastors participants. 

5. Tracte exquisit i amabilitat per part de tots els organitzadors . Un verdader plaer. 

6. Endavant i continueu promocionant les nostres recursos que son molts i molt 

importants. Ànims! 

7. Tot perfecte. 

8. Hauria estat be posar indicacions de la masia al desviament de la carretera. 

9. Massa gent, potser millor fer-ho en dues rondes horàries. 

10. Excel·lent la idea de fer una activitat i després un esmorzar típic pallarès. Vàrem gaudir 

molt. Felicitats pels organitzadors, productors i càtering. Gràcies. 

11. Genial, bon menjar i bon vi. Tot el personal que organitza l'activitat es va portar molt 

bé. Repetiré segur.  
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DETALL DE RESPOSTES PER ACTIVITATS:  

 

Divendres 12 d’octubre 

 

Pastor per un dia 

Hi van participar 58 persones ( 38 adults i 20 nens/es) 

 

Les valoracions de l’activitat són les següents:  

PREGUNTA 3: Valora de l’1 al 10 el desenvolupament de l'activitat: 8.71 sobre 10 

PREGUNTA 4: Valora de l’1 al 10 la informació rebuda prèviament a l'activitat: 8.85 sobre 10 

PREGUNTA 5: Valora de l’1 al 10 l'atenció i el tracte rebuts durant l'activitat. 9.57 sobre 10 

PREGUNTA 5:En resum, l'activitat ha complert les teves expectatives? Totes les respostes són 

afirmatives. 

 

Comentaris a aquesta activitat:  

1. Agrair de forma molt especial el tracte rebut per les persones que van fer possible 

l'activitat , tècnics de l'Ajuntament de Tremp i pastors participants, 

 

Visita a la formatgeria i tast de formatges 

Hi van participar 63 persones ( 44 adults i 19 nens/es)  

 

Les valoracions de l’activitat són les següents:  

PREGUNTA 3: Valora de l’1 al 10 el desenvolupament de l'activitat: 9.2 sobre 10 

PREGUNTA 4: Valora de l’1 al 10 la informació rebuda prèviament a l'activitat: 8.9 sobre 10 

PREGUNTA 5: Valora de l’1 al 10 l'atenció i el tracte rebuts durant l'activitat. 9.2 sobre 10 

PREGUNTA 5:En resum, l'activitat ha complert les teves expectatives? Totes les respostes són 

afirmatives i una afegeix “més que complertes” 

 

Comentaris a aquesta activitat:  

2. Tracte exquisit i amabilitat per part de tots els organitzadors . Un verdader plaer.  

1. Massa gent, potser millor fer-ho en dues rondes horàries. 
   

 

De la roca a la copa 

Hi van participar 25 persones ( 19 adults i 6 nens/es) 

 

Les valoracions de l’activitat són les següents:  

PREGUNTA 3: Valora de l’1 al 10 el desenvolupament de l'activitat: 8.3 sobre 10 

PREGUNTA 4: Valora de l’1 al 10 la informació rebuda prèviament a l'activitat: 9 sobre 10 

PREGUNTA 5: Valora de l’1 al 10 l'atenció i el tracte rebuts durant l'activitat. 8.6 sobre 10 

PREGUNTA 5:En resum, l'activitat ha complert les teves expectatives? Totes les respostes són 

afirmatives excepte una que afegeix un comentari.  
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Comentaris a aquesta activitat:  

1. El problema que va haver-hi, es que la gent creia que seria un tast de vins, amb 

explicacions de geologia, però l'activitat comença a les 17:00 i fins les 19:30 no ens 

donen ni un glop d'aigua, i finalment et deixen provar 2 culets de vi. Activitat massa 

llarga, i pocs tastos de vins. 

En canvi, el dia següent a l'activitat de "aperitiu a la vinya" va ser genial. 

2. Endavant i continueu promocionant les nostres recursos que son molts i molt 

importants. Ànims!!!!  

 

Dissabte 13 d’octubre 

Safraners per un dia i esmorzar de forquilla d’Hotel Terradets 

Hi van participar 34 persones (32 adults i 2 nens/es) 

 

Les valoracions de l’activitat són les següents:  

PREGUNTA 3: Valora de l’1 al 10 el desenvolupament de l'activitat: 9.6 sobre 10 

PREGUNTA 4: Valora de l’1 al 10 la informació rebuda prèviament a l'activitat: 9.5 sobre 10 

PREGUNTA 5: Valora de l’1 al 10 l'atenció i el tracte rebuts durant l'activitat.10 sobre 10 

PREGUNTA 5:En resum, l'activitat ha complert les teves expectatives? Totes les respostes són 

afirmatives 

 

Comentaris a aquesta activitat:  

1. Tot molt correcte. Esta bé fer aquestes activitats.  
2. Potser especificar millor el tipus d'accés al lloc, que en aquest cas era una pista sense 

asfaltar al tram final del recorregut; jo no vaig tenir cap problema per arribar, però 
algú altre amb un vehicle més baix potser sí. L'experiència va ser fantàstica! Felicitats!! 

3. Vam gaudir molt del mati amb el Jaume i la Magda, i de vosaltres els organitzadors. 
4. Hauria estat be posar indicacions de la masia al desviament de la carretera. 
5. Excel·lent la idea de fer una activitat i després un esmorzar típic pallarès. Vàrem gaudir 

molt. Felicitats pels organitzadors, productors i càtering. Gràcies. 
 

Aperitiu a la vinya. 

Hi van participar 25 persones ( 19 adults i 6 nens/es) 

 

Les valoracions de l’activitat són les següents:  

PREGUNTA 3: Valora de l’1 al 10 el desenvolupament de l'activitat: 9.75 sobre 10 

PREGUNTA 4: Valora de l’1 al 10 la informació rebuda prèviament a l'activitat: 9.75 sobre 10 

PREGUNTA 5: Valora de l’1 al 10 l'atenció i el tracte rebuts durant l'activitat.9.75 sobre 10 

PREGUNTA 5:En resum, l'activitat ha complert les teves expectatives? Totes les respostes són 

afirmatives excepte una que afegeix un comentari.  

 

Comentaris a aquesta activitat:  

1. Genial, bon menjar i bon vi. Tot el personal que organitza l'activitat es va portar molt 

bé. Repetiré segur. 
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ACTIVITATS DEL CAP DE SETMANA DEL 20 I 21 D’OCTUBRE 

 

ACTIVITATS PROGRAMADES:  

 Tast d'olis del raig a Cal Portalé de Claverol 

 Taller de cuina amb ratafia de Licors Portet 

 Pastor per un dia amb el ramat de casa Mateu 

 Maridatge de productes elaborats amb corder i cerveses artesanes a la Ctretze 

(Basturs, Cal Tomàs i la Cuineta)  

S’han obtingut 28 respostes (cal tenir en compte que les inscripcions eren majoritàriament 

per famílies o per grups pel fet que hi ha menys respostes que participants). 

 

PREGUNTA 1: En quina activitat has participat? 

 Tast d'olis del raig: 8 respostes 

 Taller de cuina amb ratafia: 7 respostes 

 Pastor per un dia amb el ramat de casa Mateu: 2 respostes 

 Maridatge de productes elaborats amb corder i cerveses artesanes a la Ctretze: 

11respostes 

 
PREGUNTA 2: Com vas assabentar-te de l'activitat? 

 Fulletó paper: 5 respostes 

 Agenda Pallars Jussà: 2 respostes 

 Xarxes socials programa Al teu gust: 8 respostes 

 Whatsapp: 10 respostes 

 Altres: 2 respostes 
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PREGUNTA 3: Valora de l’1 al 10 el desenvolupament de l'activitat 

 7: 4 respostes 

 8: 4 respostes 

 9: 7 respostes 

 10: 13 respostes 

 
PREGUNTA 4: Valora de l’1 al 10 la informació rebuda prèviament a l'activitat 

 3: 1 resposta 

 5: 1 resposta 

 6: 1 resposta 

 7: 3 respostes 

 8: 9 respostes 

 9: 4 respostes 

 10: 10 respostes 
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PREGUNTA 5: Valora de l’1 al 10 l'atenció i el tracte rebuts durant l'activitat 

 8: 6 respostes 

 9: 7 respostes 

 10: 15 respostes 

 
PREGUNTA 5:En resum, l'activitat ha complert les teves expectatives?  

 Sí, 28 respostes 

 No, 0 respostes 

 

Si vols fer-nos arribar algun comentari o proposta de millora, aquí tens un espai per a fer-ho 

( 5 respostes):  

1. Organització un 10. 

2. Tot ha estat perfecte. 

3. Sessió de maridatge d’olis. 

4. Plenament satisfactori. Molts agraïts. 

5. Taller molt interessant i menjar pernil de corder no deixa de ser una experiència. 
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DETALL DE RESPOSTES PER ACTIVITATS:  

 

Dissabte 20 d’octubre 

 

Tast d’olis del Raig  

Hi van participar 32 persones  

 

Les valoracions de l’activitat són les següents:  

PREGUNTA 3: Valora de l’1 al 10 el desenvolupament de l'activitat: 9.12 sobre 10 

PREGUNTA 4: Valora de l’1 al 10 la informació rebuda prèviament a l'activitat: 7.75 sobre 10 

PREGUNTA 5: Valora de l’1 al 10 l'atenció i el tracte rebuts durant l'activitat. 9.37 sobre 10 

PREGUNTA 5:En resum, l'activitat ha complert les teves expectatives? Totes les respostes són 

afirmatives. 

 

 

Taller de cuina amb ratafia i altres productes del Pallars  

Hi van participar 25 persones  

 

Les valoracions de l’activitat són les següents:  

PREGUNTA 3: Valora de l’1 al 10 el desenvolupament de l'activitat: 9.14 sobre 10 

PREGUNTA 4: Valora de l’1 al 10 la informació rebuda prèviament a l'activitat: 8.71 sobre 10 

PREGUNTA 5: Valora de l’1 al 10 l'atenció i el tracte rebuts durant l'activitat. 9.28 sobre 10 

PREGUNTA 5:En resum, l'activitat ha complert les teves expectatives? Totes les respostes són 

afirmatives. 

 

Comentaris a aquesta activitat:  

1. Taller molt interessant i menjar pernil de corder no deixa de ser una experiència. 
 

 

Diumenge 21 d’octubre 

 

Pastor per un dia 

Hi van participar 14persones ( 8 adults i 6 nens/es) 

 

Les valoracions de l’activitat són les següents:  

PREGUNTA 3: Valora de l’1 al 10 el desenvolupament de l'activitat: 10 sobre 10 

PREGUNTA 4: Valora de l’1 al 10 la informació rebuda prèviament a l'activitat: 9 sobre 10 

PREGUNTA 5: Valora de l’1 al 10 l'atenció i el tracte rebuts durant l'activitat.10 sobre 10 

PREGUNTA 5:En resum, l'activitat ha complert les teves expectatives? Totes les respostes són 

afirmatives. 

 

Comentaris a aquesta activitat:  
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1. Organització un 10. 

Tast de productes elaborats amb corder maridats amb cerveses artesanes 

Hi van participar 40 persones ( 36 adults i 4 nens/es) 

 

Les valoracions de l’activitat són les següents:  

PREGUNTA 3: Valora de l’1 al 10 el desenvolupament de l'activitat: 8.72 sobre 10 

PREGUNTA 4: Valora de l’1 al 10 la informació rebuda prèviament a l'activitat: 8.81 sobre 10 

PREGUNTA 5: Valora de l’1 al 10 l'atenció i el tracte rebuts durant l'activitat. 9.18 sobre 10 

PREGUNTA 5:En resum, l'activitat ha complert les teves expectatives? Totes les respostes són 

afirmatives. 

 

Comentaris a aquesta activitat:  

1. Tot ha estat perfecte.  

2. Plenament satisfactori. Molt agraïts.  
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ACTIVITATS DEL CAP DE SETMANA DEL 2 AL 4 DE NOVEMBRE 

 

ACTIVITATS PROGRAMADES:  

 Entre rocs i ceps al Celler Vila Corona amb guiatge d’Eureka SGN 

 Berenar a la vinya del Vinyer 

 Safraneja't amb Safrà del Pallars 

S’han obtingut 29 respostes (cal tenir en compte que les inscripcions eren majoritàriament 

per famílies o per grups pel fet que hi ha menys respostes que participants). 

 

PREGUNTA 1: En quina activitat has participat? 

 Entre rocs i ceps: 6 respostes 

 Berenar a la vinya: 15 respostes 

 Safraneja't: 8 respostes 

 

PREGUNTA 2: Com vas assabentar-te de l'activitat? 

 Fulletó paper: 13 respostes 

 Agenda Pallars Jussà: 3 respostes 

 Xarxes socials programa Al teu gust: 6 respostes 

 Whatsapp: 4respostes 

 Altres: 2 respostes 
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PREGUNTA 3: Valora de l’1 al 10 el desenvolupament de l'activitat 

 7: 1 resposta 

 8: 2 respostes 

 9: 12 respostes 

 10: 14 respostes 

 
 

PREGUNTA 4: Valora de l’1 al 10 la informació rebuda prèviament a l'activitat 

 7: 2 respostes 

 8: 6 respostes 

 9: 8 respostes 

 10: 13 respostes 
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PREGUNTA 5: Valora de l’1 al 10 l'atenció i el tracte rebuts durant l'activitat 

 8: 1 resposta 

 9: 9 respostes 

 10: 19 respostes 

 
 

PREGUNTA 5:En resum, l'activitat ha complert les teves expectatives?  

 Sí, 28 respostes 

 No, 0 respostes 

 Ho va superar, 1 resposta 
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Si vols fer-nos arribar algun comentari o proposta de millora, aquí tens un espai per a fer-ho 

(9 respostes):  

1. Moltes felicitats per la iniciativa i l'organització. 

2. Propostes millora. Organitzar el temps de les 3 activitats (1 hora/ activitat). Cal deixar 

un temps al final per poder comprar vi. 

3. Potser hauria estat bé que l'activitat s'hagués fet una mitja hora abans ja que així 

hauríem pogut gaudir d'una posta de sol... coneixent la vinya... hi ha unes vistes 

espectaculars que encara haguessin fet la experiència més bona. Tot i això un 10 a tot! 

endavant amb aquestes iniciatives, endavant el celler el vinyer. 

4. Potser hagués estat bé posar en algun lloc, roba còmoda i calçat adequat... hi havia 

gent amb sabates no gaire adequades. 

5. M'hagués agradat poder fer una visita per les vinyes. 

6. més difusió de les activitats. 

7. Es difícil millorar una activitat que ha estat portada amb entusiasme, profesionalitat i 

molt criteri. Sense oblidar el bon "rotllo" de tot el equip implicat. Gràcies per fer-nos 

participes d´aquests bons moments. 

8. Ha sigut una activitat molt sorprenent que com a activitat ens ha permès descobrir 

petites joies del Pallars o el treball habitual d'empresaris emprenedors que 

possiblement no coneixeríem. 

9. Molt bona iniciativa!! 
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DETALL DE RESPOSTES PER ACTIVITATS:  

 

Divendres 2 de novembre 

 

Entre rocs i ceps 

Hi van participar 46 persones ( 36 adults i 10 nens/es) 

 

Les valoracions de l’activitat són les següents:  

PREGUNTA 3: Valora de l’1 al 10 el desenvolupament de l'activitat: 9sobre 10 

PREGUNTA 4: Valora de l’1 al 10 la informació rebuda prèviament a l'activitat: 8.83 sobre 10 

PREGUNTA 5: Valora de l’1 al 10 l'atenció i el tracte rebuts durant l'activitat. 9.33 sobre 10 

PREGUNTA 5:En resum, l'activitat ha complert les teves expectatives? Totes les respostes són 

afirmatives. 

 

Comentaris a aquesta activitat:  

1. Propostes millora. Organitzar el temps de les 3 activitats (1 hora/ activitat). Cal deixar 

un temps al final per poder comprar vi. 

2. Potser hagués estat bé posar en algun lloc, roba còmoda i calçat adequat... hi havia 

gent amb sabates no gaire adequades. 

 

Berenar a la vinya 

Hi van participar 67 persones ( 54 adults i 13 nens/es) 

 

Les valoracions de l’activitat són les següents:  

PREGUNTA 3: Valora de l’1 al 10 el desenvolupament de l'activitat: 9.26 sobre 10 

PREGUNTA 4: Valora de l’1 al 10 la informació rebuda prèviament a l'activitat: 9.13 sobre 10 

PREGUNTA 5: Valora de l’1 al 10 l'atenció i el tracte rebuts durant l'activitat. 9.6 sobre 10 

PREGUNTA 5:En resum, l'activitat ha complert les teves expectatives? Totes les respostes són 

afirmatives. 

 

Comentaris a aquesta activitat:  

1. Potser hauria estat bé que l'activitat s'hagués fet una mitja hora abans ja que així 

hauríem pogut gaudir d'una posta de sol... coneixent la vinya... hi ha unes vistes 

espectaculars que encara haguessin fet la experiència més bona.Tot i això un 10 a tot! 

endavant amb aquestes iniciatives, endavant el celler el vinyer. 

2. M'hagués agradat poder fer una visita per les vinyes. 

3. Més difusió de les activitats. 

4. Es difícil millorar una activitat que ha estat portada amb entusiasme, professionalitat i 

molt criteri. Sense oblidar el bon "rotllo" de tot el equip implicat.Gràcies per fer-nos 

participes d´aquests bons moments. 

5. Molt bona iniciativa!! 
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Diumenge 4 de novembre 

 

Safraneja’t 

Hi van participar 31 persones ( 28 adults i 3 nens/es) 

 

Les valoracions de l’activitat són les següents:  

PREGUNTA 3: Valora de l’1 al 10 el desenvolupament de l'activitat: 9.75 sobre 10 

PREGUNTA 4: Valora de l’1 al 10 la informació rebuda prèviament a l'activitat: 9.37 sobre 10 

PREGUNTA 5: Valora de l’1 al 10 l'atenció i el tracte rebuts durant l'activitat.9.87 sobre 10 

PREGUNTA 5:En resum, l'activitat ha complert les teves expectatives? Totes les respostes són 

afirmatives. 

 

Comentaris a aquesta activitat:  

1. Moltes felicitats per la iniciativa i l'organització. 
2. Ha sigut una activitat molt sorprenent que com a activitat ens ha permès descobrir 

petites joies del Pallars o el treball habitual d'empresaris emprenedors que 
possiblement no coneixeríem. 
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ACTIVITATS DEL CAP DE SETMANA DEL 10 DE NOVEMBRE 

 

ACTIVITATS PROGRAMADES:  

 Caminada de Salàs a Rivert per camins de pastors i visita a la granja de Casa Ricou 

 

S’han obtingut 17respostes ( cal tenir en compte que les inscripcions eren majoritàriament 

per famílies o per grups pel fet que hi ha menys respostes que participants). 

 

PREGUNTA 2: Com vas assabentar-te de l'activitat? 

 Fulletó paper:7 respostes 

 Agenda Pallars Jussà:0 respostes 

 Xarxes socials programa Al teu gust:8 respostes 

 Whatsapp:  1 resposta 

 Altres:1 resposta 

 

 

PREGUNTA 3: Valora de l’1 al 10 el desenvolupament de l'activitat 

 7: 1 resposta 

 8:9 respostes 

 9:1 resposta 

 10:6 respostes 
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PREGUNTA 4: Valora de l’1 al 10 la informació rebuda prèviament a l'activitat 

 6: 1 resposta 

 7: 2 respostes 

 8:4 respostes 

 9:4 respostes 

 10:6 respostes 

 

 

PREGUNTA 5: Valora de l’1 al 10 l'atenció i el tracte rebuts durant l'activitat 

 8:2 respostes 

 9:5 respostes 

 10:10 respostes 
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PREGUNTA 5:En resum, l'activitat ha complert les teves expectatives?  

 Sí, 17 respostes 

 No, 0 respostes 

 

Si vols fer-nos arribar algun comentari o proposta de millora, aquí tens un espai per a fer-ho 

( 2 respostes):  

1. Per mi la sortida va estar perfecte. 

2. Crec que tot l'equip va estar perfecte i vaig gaudir molt de la caminada i de l'esmorzar i 

de la visita a la granja. 

 

Resum respostes Caminada Salàs a Rivert per camins de pastors 

Hi van participar 53 persones  

 

Les valoracions de l’activitat són les següents:  

PREGUNTA 3: Valora de l’1 al 10 el desenvolupament de l'activitat: 8.71 sobre 10 

PREGUNTA 4: Valora de l’1 al 10 la informació rebuda prèviament a l'activitat: 8.71 sobre 10 

PREGUNTA 5: Valora de l’1 al 10 l'atenció i el tracte rebuts durant l'activitat.9.47 sobre 10 

PREGUNTA 5:En resum, l'activitat ha complert les teves expectatives? Totes les respostes són 

afirmatives. 
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Annex 3. Valoració específica Jornada Vins del Pirineu  
 

 

 

VALORACIÓ DE LA 6a JORNADA DE VINS DEL PIRINEU  

30 DE NOVEMBRE DE 2018 

 

A continuació es detallen els resultats obtinguts a través del formulari en paper que es va 

repartir als participants a la jornada. Hi va haver un total de 40 assistents, dels quals 30 van 

contestar l’enquesta de valoració.    

 

 

VALORACIÓ GENERAL DE LES JORNADES:  

 

Com s’ha assabentat de la jornada?  

- 5 pel correu electrònic de l’Institut Cartogràfic 

- 2 per l’Ajuntament de Tremp 

- 1 anteriors participacions a les jornades 

- 1 pels companys de feina 

- 1 per internet 

- 1 pel WhatsApp 

 

Creu què és adequada per fer-hi aquest tipus d'activitats? 

- El 100% dels participants que han contestat l’enquesta ha opinat que sí, que és 

adequada. 
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Estàs satisfet amb la sessió realitzada? Per què? 

- El 94% dels participants que han contestat que sí que estan satisfets i el 6% que 

bastant.  

 

Quins suggeriments proposaria? (Aprofundiment en algunes de les sessions/altres accions, 

etc.? 

- Vincle geologia i vinya. Sòls.  

- Més interacció amb els participants. 

- Aportació de coneixements més concret.  

 

 

VALORACIÓ DE LES PONÈNCIES:  

 

Preservació de varietats de vinya antigues i coneixement sobre les seves aptituds per 

l'adaptació al canvi climàtic 

Carme Domingo, INCAVI 

 

Valoració del ponent: 

Cada aspecte s’ha valorat amb una puntuació de l’1 al 10, sent 1 el mínim i 10 el màxim.  

Aspecte a valorar Puntuació mitja 

Coneixement de la matèria 9 

Capacitat didàctica 8 

Enfocament aplicat 8 

Interacció amb els participants 8 

 

Valoració general de la presentació:  

 Valoració 

Aspecte a valorar  Sí Bastant No del tot No 

Els continguts, mitjans audiovisuals i material de 

consulta proposats, són adequats als continguts de 

l'acció? 

65% 31% 4% - 

L'exposició ha permès el desenvolupament 

d'habilitats i competències professionals en la 

millora de la seva empresa? 

35% 61% 4% - 

 

 

Valoració 

mitja 

8,25 
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Recerca i innovació per a l'adaptació de la viticultura al canvi climàtic 

Mireia Torres, Bodegas Torres 

 

Valoració del ponent: 

Cada aspecte s’ha valorat amb una puntuació de l’1 al 10, sent 1 el mínim i 10 el màxim.  

Aspecte a valorar Puntuació mitja 

Coneixement de la matèria 9 

Capacitat didàctica 9 

Enfocament aplicat 8 

Interacció amb els participants 8 

 

Valoració general de la presentació:  

 Valoració 

Aspecte a valorar  Sí Bastant No del tot No 

Els continguts, mitjans audiovisuals i material de 

consulta proposats, són adequats als continguts de 

l'acció? 

64% 36% - - 

L'exposició ha permès el desenvolupament 

d'habilitats i competències professionals en la 

millora de la seva empresa? 

64% 32% 5% - 

 

 

Lagravera, patrimoni, història i tradició en temps moderns 

Miquel Garcia, responsable de Viticultura 

Pilar Salillas, responsable d'Enologia 

 

Valoració del ponent: 

Cada aspecte s’ha valorat amb una puntuació de l’1 al 10, sent 1 el mínim i 10 el màxim.  

Aspecte a valorar Puntuació mitja 

Coneixement de la matèria 9 

Capacitat didàctica 8 

Enfocament aplicat 9 

Interacció amb els participants 8 

 

Valoració general de la presentació:  

Valoració 

mitja 

8,5 

Valoració 

mitja 

8,5 
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 Valoració 

Aspecte a valorar  Sí Bastant No del tot No 

Els continguts, mitjans audiovisuals i material de 

consulta proposats, són adequats als continguts de 

l'acció? 

67% 33% - - 

L'exposició ha permès el desenvolupament 

d'habilitats i competències professionals en la 

millora de la seva empresa? 

56% 40% 4% - 

 

El canvi climàtic al Pirineu i el Prepirineu. Efectes per a l'agricultura 

Francesc Mauri, meteoròleg 

 

Valoració del ponent: 

Cada aspecte s’ha valorat amb una puntuació de l’1 al 10, sent 1 el mínim i 10 el màxim.  

Aspecte a valorar Puntuació mitja 

Coneixement de la matèria 10 

Capacitat didàctica 10 

Enfocament aplicat 9 

Interacció amb els participants 8 

 

Valoració general de la presentació:  

 Valoració 

Aspecte a valorar  Sí Bastant No del tot No 

Els continguts, mitjans audiovisuals i material de 

consulta proposats, són adequats als continguts de 

l'acció? 

85% 15% - - 

L'exposició ha permès el desenvolupament 

d'habilitats i competències professionals en la 

millora de la seva empresa? 

73% 19% 8% - 

 

 

Valoració 

mitja 

9,25 


