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1. Justificació o motivació de l’acció 
 
Al teu gust, Aliments del Pallars és la marca agroalimentària de la comarca del Pallars Jussà que 
ha impulsat l’Ajuntament de Tremp conjuntament amb els diversos agents socials implicats en 
el desenvolupament del sector. El projecte arrenca d’un extens procés de participació 
ciutadana iniciat l’any 2007. 
 
Aquesta marca agroalimentària és la branca principal d’una estratègia de diferenciació i 
comercialització de productes agroalimentaris locals i que ha d’anar en coordinació amb el 
sector turístic. 
 
Al teu gust té com a objectiu posar en valor els productes pallaresos i dotar-los de major 
reconeixement tant a dins com a fora del Pallars. 
 
Des de que es va iniciar la marca Al teu gust s’han adherit quasi el 100% de productors i 
elaboradors locals, 53 en total, la majoria dels quals tenen també botiga d’alimentació on 
venen els seus productes directament al consumidor final. També s’han adherit 23 restaurants 
de la comarca. 
 
Són moltes les accions que s’han dut a terme des de que es va iniciar la marca: elaboració d’un 
cartell informatiu amb tots els productors-elaboradors adherits, accions de promoció del 
producte local tant dins com fora de la comarca, participació conjunta a fires de fora de l’àmbit 
local, tallers per als nens de les escoles de Tremp,  jornades de formació per als productors-
elaboradors, jornades de formació i intercanvi entre restauradors locals i productors-
elaboradors del projecte, web del projecte, etc. 
 
El sector primari es un sector clau per al desenvolupament territorial del Pallars Jussà i per això 
la voluntat d’aquesta nova acció és la de seguir treballant i reforçant el  projecte Al teu gust, 
aliments del Pallars  
 
 
El sector de la restauració del Pallars Jussà:  
 
A diferència d’altres comarques properes, com el Pallars Sobirà, l’Alta Ribagorça o la Vall 
d’Aran, el Pallars Jussà té importants dificultats per diferenciar-se i posicionar-se com a destí 
turístic. Aquestes dificultats reverteixen negativament en les empreses del sector i en la 
possibilitat de creació de noves empreses. Amb tot, els atractius i potencialitats de la comarca 
confereixen suficients elements per diferenciar-se dels territoris veïns i consolidar una oferta 
turística en aquest sentit.  
 
A la diagnosi de petits establiments agroalimentaris locals, s’incideix en la manca de 
coordinació entre els diferents sectors, especialment amb el de la restauració. En les 
enquestes realitzades als productors-elaboradors, es conclou que tots els sectors (comerç, 
productors i restauradors) haurien de treballar conjuntament per tirar endavant una estratègia 
de comercialització conjunta que els beneficiaria a tots. Així, es considera que seria necessari 
emprendre accions de sensibilització dels productes locals al sector de la restauració, que 
visibilitzessin el patrimoni agroalimentari de la comarca als seus establiments i els convertissin 
alhora en un atractiu per la seva oferta. 
En la mateixa diagnosi, es conclou l’interès que tenen els restauradors del Pallars Jussà pel 
producte local i la majoria dels entrevistats considera que haurien de promocionar-se més. 
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Per tal de potenciar aquest lligam i  consolidar les empreses del sector, el seminari pretén 
ampliar l’oferta de  producte agroalimentari com un producte habitual de les cartes i menús 
dels restaurants. Així com donar eines perquè l’ús es doni a conèixer al públic i visitants i que 
sigui un valor afegit a la carta. Tot això ha de servir per generar una imatge clara i diferenciada 
que contribueixi a posicionar la comarca com  a destí de qualitat alimentària i potenciar, de 
retruc, el sector turístic. Per aconseguir aquest repte, cal treballar conjuntament  amb tots els 
agents i especialment amb les empreses del sector. El seminari ha de ser un complement a 
totes les accions que s’han fet i de fer-se dins el marc del projecte Al teu gust, Aliments del 
Pallars donant resposta a les principals carències detectades per les empreses. 

 
 
 

2. Objectius  
 

Objectiu general 
 
Millorar la competitivitat del sector de la restauració del Pallars Jussà, oferint-los eines i 
estratègies útils que els singularitzin i els dotin d’identitat 
 
 
Objectius específics  

 
Diagnosticar, de forma individual i col·lectiva, els diferents restaurants participants a l’acció, en 
diferents àmbits: atenció a sala, presència i presentació dels vins, presència de productes 
locals en l'oferta. 

Millorar les competències professionals dels empresaris i de les persones treballadores en 
aquest sector. 

Conèixer els problemes que tenen els restauradors de la comarca a l’hora de comprar i 
proveir-se de producte local i facilitar la mediació entre aquest sector i els productors-
elaboradors per trobar ponts d’apropament i entesa per a facilitar la col·laboració.  
 
Difondre els productes agroalimentaris locals del Pallars Jussà als restaurants i incentivar el seu 
ús de manera habitual en el seu menú i carta.  

 
Implicar a un major nombre de restauradors de la comarca al projecte Al teu gust, aliments del 
Pallars. 

Donar eines perquè els restaurants facin visible al seus clients que en la seva cuina usen 
producte local i que això sigui un valor afegit de qualitat i de compromís amb el territori.  
 
Convertir el sector de la restauració en un estàndard del producte local i de proximitat, 
aconseguint, 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.  
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3. Metodologia i instruments metodològics 
 
S’ha intentat que el seminari respongui específicament a les necessitats reals del sector de la 
restauració. Per aquest motiu, s’ha seguit una metodologia participativa, en la que s’ha 
comptat amb la participació dels diferents actors implicats en el sector de la restauració de la 
comarca.   
 
Aquesta acció s’ha plantejat com un acompanyament concret que parteix d’un interès previ, 
no com una eina de motivació ni informació atès que en aquest sentit ja s’han fet altres 
accions formatives prèvies. Així doncs, i partint del coneixement de la realitat i del sector, s’ha 
plantejat una acció per una part del mateix motivada i que realment actuï com a motor de la 
resta. 
 
S’ha utilitzat les eines necessàries (reunions, trucades, visites), per tal de captar l’interès dels 
restauradors de la comarca en el projecte.  
 
També, s’ha seguit comptant amb l’assessorament de la Taula de coordinació per al foment 
dels productes agroalimentaris locals, órgan creat fa tres anys, a l’inici de la campanya, les 
funcions de la qual és 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.  
 
Per al desenvolupament de l’acció s’ha comptat amb l’equip tècnic format per l’Ajuntament de 
Tremp i l’empresa mOntanyanes. Aquests han treballat coordinadament en el projecte per a 
desenvolupar les accions previstes.  
 
 
 

4. Activitats dutes a terme 
 
Les activitats dutes a terme han estat les següents: 
 

 Sessió informativa de l’acció adreçada a tots els restauradors de la comarca.  

 Sessions d’acompanyament individualitzat als restaurants adherits a l’acció per part 
d’un gastrònom especialitzat, el Mariano Gonzalvo del Paller del Coc.  

 Avaluació i presentació dels resultats obtinguts amb l’acompanyament 
individualitzat.  

 Seminari: Màrqueting i gestió de restaurants. 
 

A continuació es detalla la informació per a cadascuna de les activitats: 
 
 
Sessió informativa de l’acció adreçada a tots els restauradors de la comarca.  
 

S’ha convocat a tots els restaurants de la comarca a la sessió informativa. La convocatòria 
s’ha fet mitjançant correu electrònic i trucades.  
 
La sessió  informativa ha tingut lloc el dia 17 de febrer a la sala de plens de l’ajuntament de 
Tremp.  
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A la presentació han assistit 20 restaurants, els quals se’ls ha informat de les sessions 
d’acompanyament individualitzat que s’han de dur a terme per tal de conèixer millor quines 
són les seves necessitats i mancances i poder programar un seguit de seminaris específics 
que donin resposta i els hi permeti millorar la seva activitat empresarial, així com l’ús de 
producte local com a referent de la seva cuina i promoció de la comarca.  
 
S’ha convidat a tots els restaurants assistents a inscriure’s a les sessions d’acompanyament 
individualitzat i a adherir-se a la campanya Al teu gust, aliments del Pallars si encara no ho 
havien fet.  

 

 
 
 
Sessions d’acompanyament individualitzat als restaurants adherits a l’acció per part d’un 
gastrònom especialitzat, el Mariano Gonzalbo del Paller del Coc.  
 

Han participat un total de 16 restaurants de la comarca a les sessions d’acompanyament 
individualitzat.   

Els restaurants adherits a l’acció han estat:  
Casa Masover – Buira  
Cal Portalé – Claverol  
Hotel Montseny – Espui  
Xics de Cal Borrell – Figuerola d’Orcau  
Hotel Arturo – La Pobleta de Bellveí  
L’Era del Marxant – La Pobleta de Bellveí  
Antic Palermo – La Pobla de Segur 
La Cuineta – La Pobla de Segur 

Fa Uns Anys – La Pobla de Segur 
Hotel Vall Fosca – Los Molinos  
Casa Lola – Talarn 
Buenos Aires – Tremp 
La Canonja – Tremp 
La Penya - Talarn 
Restaurant de Gurb – Tremp 
Segle XX – Tremp

 
Les sessions d’acompanyament han consistit en una visita del cuiner professional Mariano 
Gonzalvo a cadascun dels restaurants adherits (veure Curriculum Vitae a l’annex 1).  Les 
visites s’han realitzat durant els mesos de juny a juliol. En general, la visita ha tingut una 
durada de 6 hores i s’ha realitzat en hores de servei per tal de poder conèixer de prop el 
funcionament de l’establiment, tant pel que fa al servei de cuina com pel servei de sala, així 
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com per poder detectar els productes agroalimentaris locals que s’usen de manera 
habitual.  

Per a la sistematització de les dades obtingudes durant la visita s’ha usat un formulari que 
ha permès elaborar un informe personalitzat per a cadascun dels resultats. 

 
Avaluació i presentació dels resultats obtinguts amb l’acompanyament individualitzat  
 

A partir dels informes personalitzats s’ha elaborat unes conclusions generals de tots els 
restaurants participants, els quals s’han presentat en una sessió conjunta realitzada el dia 
30 de setembre del 2013. A la presentació han assistit 14 dels 16 restaurants participants.  

 
 

  
  

  

 

  
Les conclusions generals de les visites als restaurants han estat:  
 
Resultats generals – Observacions de cuina: 
 
Utilització de producte local: 

- Hi ha un ampli coneixement del producte de la zona, però en alguns casos el preu 
és un fre al seu consum. 

-  Els productes amb més presència són els embotits i les carns. 
-  En els darrers anys s’incorporen amb força els vins de la comarca, tot i que els 

preus poden ser també un fre al seu consum. (Cal vendre’ls!!).  
 
 Tipus de cuina:  

- Hi ha una majoria de restaurants que ofereixen un mateix de cuina i fins i tot 
continguts semblants. En aquest punt, creiem que és important treballar la 
personalització per diferenciar-se. 

- A grans trets, i exceptuant alguns casos concrets, hi ha una manca de formació 
tècnica específica (la gran majoria són autodidactes).  
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Resultats generals – Observacions de sala: 

- A grans trets, exceptuant casos concrets destaca:  
- Una manca de formació tècnica específica d’atenció al client. 
- Imatge – sala - poca definició. 

 
Resultats generals – Anàlisis de l’oferta de begudes: 
 

- Tot i que cada vegada hi ha major presència dels vins de la comarca, encara queda 
camí per recórrer perquè el seu consum sigui significatiu. 

- En aquest sentit, cal reforçar l’estratègia de venda i també la consciència del 
consumidor. 

 
Per concloure l’informe s’han presentat les necessitats formatives detectades:   

- Tècniques bàsiques de cuina 
- Tècniques bàsiques de pastisseria 
- Gestió de cuina 
- Creativitat a la restauració 
- Tècniques d’atenció al client 
- Servei de begudes 
- Imatge i màrqueting 
- Idiomes 

 
 
Al final de la presentació cada restaurants ha tingut uns minuts de reunió individualitzada 
per conèixer el resultats del seu informe i poder fer preguntes i resoldre dubtes.  

 

 
Seminari específic per donar resposta a les mancances identificades durant 
l’acompanyament individualitzat 
 

A partir de les mancances identificades durant l’acompanyament individualitzat s’ha 
elaborat un itinerari formatiu amb diferents seminaris específics.  
 
De tots els seminaris programats, l’únic que s’ha impartit durant el 2013 ha estat el de 
“Màrqueting i gestió de restaurants”, la resta, s’han programat per fer-se durant l’any 2014.  
 
El seminari ha tingut 4 sessions de treball de 5 hores cadascuna. Les sessions de treball 
s’han impartit el dia 13, 14, 20 i 21 de novembre de 2013. El seminari ha ofert les 
competències necessàries per dissenyar una oferta gastronòmica satisfactòria per als 
clients i rendible per a l’empresa (veure fulletó del seminari a l’annex 4).  
 
El professor del seminari ha estat Héctor Duarte consultor expert en temes de restauració 
(veure Curriculum Vitae a l’annex).  
 
Els objectius específics del seminari han estat:  

- Analitzar l'activitat del restaurant i la seva rendibilitat   
- Identificar els principals indicadors de gestió d'un restaurant  
- Identificar els components de l'oferta gastronòmica a la restauració  
- Conèixer les principals tendències dels clients  
- Valorar la importància d'una correcta fixació del preu  
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- Conèixer les principals estratègies de marxandatge en restauració 
 

Els continguts del seminari han estat:  
 

El producte en restauració 
- La planificació de l'oferta gastronòmica  
- Principals tendències en clients i producte  
- Interaccions de l'oferta gastronòmica amb altres sistemes  
- Oferta menú vs. oferta carta  
 

La carta i el preu 
- Els elements del preu 
- Price Engineering 
- Quan es poden pujar els preus 
- Marxandatge: què és i com actua 

 
Anàlisi de la rendibilitat 

- El cicle de vida d'un restaurant 
- Menú Engineering 
- Anàlisi micro de la rendibilitat d'un restaurant 

 
En total han participat 12 restaurants, 18 persones  

 
 

5. Resultats i productes a lliurar 
 
En termes quantitatius:   
- Es preveia que hi haguèssin 10 sessions d’acompanyament personalitzat als restaurants de 

la comarca i el resultat ha estat que n’hi ha hagut 16. 
- Es preveia que s’adherissin 10 restaurants a l’acompanyament i al projecte Al teu gust, 

Aliments del Pallars i s’han adherit 16. 
- 16 Informes individualitzats 
- 12 restaurants participants al seminari de tancament 
- 18 restauradors participants als seminari de tancament 
 

6. Indicadors d’avaluació de l’acció  
Es valora molt positivament la participació dels restaurants a l’acció i l’assistència al seminari.  
Sobretot es destaca la implicació i el treball realitzat amb els restauradors de la comarca, un 
sector on des de el Projecte “Al teu gust, aliments del Pallars”, seguirem treballant 
conjuntament per tal de promoure la gastronomia i el consum dels nostres productes així com 
planificar accions conjuntes per tal de millorar la competitivitat del sector mitjançant 
l’adquisició i millora de les competències professionals de les persones treballadores d’aquest 
sector. 

16 sessions d’acompanyament personalitzat als restaurants de la comarca quan es preveïen 10 
sessions. S’han superat els objectius previstos inicialment. 
16 Informes individualitzats quan es preveïen 10. S’han superat els objectius previstos 
inicialment. 
16 restaurants s’han adherit al projecte Al teu gust, Aliments del Pallars quan es preveïen 10 
restaurants. S’han superat els objectius previstos inicialment. 
100% restauradors participants en el seminari de “Màrqueting i gestió de restaurants 
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Annex 1. Curriculum Vitae Mariano Gonzalvo 
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Mariano Gonzalvo Segura  
 
Lo Paller del Coc – Surp – Lleida  
Tlf. 607 66 33 51  
mariano@lopallerdelcoc.com  
9 de abril de 1962 – Villar de los Navarros (Zaragoza).  
 
Experiencia Durante los últimos 30 años, dentro de las empresas donde he desarrollado mi 
profesión, he tenido la suerte de participar en multitud de ventos gastronómicos dentro y 
fuera del país: Madrid, San Sebastian, Valecia. Bruselas, Ferrara (Italia), París, Shangai, Moscu, 
Lisboa.  
Así como participar como ponente o profesor en seminarios y colaboraciobes con la 
Universidad de Mataro, Sabadell y UAB y la Escuela Lenotrê - Paris  
 
2010 – actualidad Lo Paller del Coc  
Director y asesor técnico y gastronómico  
 
2007 – 2010 Escuela de Hostelería Hofmann Barcelona  
Asesor técnico y gastronómico de la escuela Hofmann  
Desarrollo y puesta en marcha del proyecto personal Lo Paller del Coc en Surp – Lleida  
 
1994 – 2007 Escuela de Hostelería Hofmann Barcelona  
Profesor  
Coordinador de estudios.  
Jefe de estudios  
 
1990 – 1994 El Dorado Petit Barcelona  
Jefe de Cocina  
 
1989 – 1990 Restaurante Nostromo Barcelona  
2º Jefe de Cocina  
 
1987 – 1989 Vips Cafetería Barcelona  
2º Jefe de Cocina  
Jefe de Cocina  
 
Febrero-Julio 1987 Café de la Rambla Barcelona  
2º Jefe de Cocina  
 
Marzo-Octubre 1986 Hotel Formentor Palma de Mallorca  
Jefe de Partida  
 
1984 – 1986 Restaurante Font del Gat Barcelona  
Cocinero  
2º Jefe de Cocina  
 
1981 – 1983 Restaurante Font del Gat Barcelona  
Ayudante de Cocina  
 
1979 – 1981 Circulo de Liceo Barcelona  
Ayudante de Cocina 2  
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Estudios Finalizados  
Recursos Humanos para mandos intermedios ( 100 h.)  
Graduado Escolar y 2º BUP  
En la actualidad en proceso de convalidacion para obtener el Grado Medio  
De FP en la especialidad de cocina  
 
Idiomas Castellano, catalán e ingles 
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Annex 2. Fulletó del seminari professionalitzador per a restaurants 
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Annex 3. Curriculum Vitae Héctor Duarte 
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Sr. HÉCTOR DUARTE 
 
Es licenciado en Ciencias de la Educación (especialidad Tecnología y Organización Educativa) 
por la Universidad de Barcelona, diplomado en Lenguaje y Comunicación Audiovisual Instituto 
del Teatro de la Diputación de Barcelona y MBA por el Instituto para la Investigación y 
Desarrollo de las Nuevas Tecnologías de la Información de Madrid. Desde 1994 es socio y 
director de D&N, consultora especializada en hoteles y restaurantes, en la que es responsable 
de diferentes proyectos de investigación, estudios sectoriales y publicaciones. Es miembro de 
la Taula del Turisme de Catalunya, en la Comisión Sectorial del Sistema de Qualitat Turística. Es 
asesor del Gremi d’Hotels de Barcelona. 
 
Compatibiliza su actividad profesional con la docencia, en TSI Turismo Sant Ignasi y la Escuela 
de Cocina y Hostelería Hofmann, entre otras instituciones educativas. 
 
 
 
 
 


