
 

 
 

CAMPANYA DE PROMOCIÓ  “AL TEU GUST, ALIMENTS 
DEL PALLARS”- 2014   

 
Programes de foment del desenvolupament local 

 
 

Tipus d’acció:Campanyes per promocionar, difondre i comunicar els projectes i les actuacions 
ocupacionals i de desenvolupament local de la comarca, vinculades al Projecte “Treball a les 7 

comarques” 
 

Amb l’objectiu de seguir dinamitzant i difonent la marca “Al teu gust aliments del Pallars”, es 
desenvolupa una campanya adreçada tant al públic local com exterior  
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Les accions que s’han portat a terme s’han classificat en 4 àmbits: transferència de 

coneixement, que inclou jornades, seminaris i viatges tècnics o de coneixement; suport a la 

comercialització, que inclou la participació de la marca i dels productors que aglutina en 

certàmens professionals i adreçats al públic en general; recerca i desenvolupament, que inclou 

accions adreçades a millorar aspectes específics de la producció en sectors concrets (en aquest 

cas, el sector del vi); i accions de promoció i comunicació, que complementen les accions 

anteriors. 

 

TRANSFERÈNCIA DE CONEIXEMENT 

 

 

- JORNADA “VINS D’ALÇADA, CULTIUS DE NIVELL” 

 

Per segon any consecutiu, s’ha organitzat aquesta jornada que té com a objectiu genèric 

impulsar la creació de noves empreses en el sector del vi i la consolidació i valorització de les 

existents, donant a conèixer aquesta subzona de la DO Costers del Segre, les seves 

peculiaritats i les possibilitats per a diferenciar-se i convertir-se en una zona de producció 

referent. Tot plegat forma part d’una estratègia més àmplia per convertir el sector del vi en un 

dels sectors estratègics de desenvolupament econòmic a la comarca.  

  

El Pallars Jussà havia estat tradicionalment una zona on el cultiu de la vinya era molt destacat. 

Fins fa 150 anys aquest cultiu era un dels seus principals motors econòmics. Amb l’arribada de 

la fil·loxera, i com succeí a la major part de zones vitivinícoles, el cultiu de la vinya gairebé 

desaparegué. Això provocà la desaparició de moltes varietats de vinya tradicionals. 

Actualment, hi ha diferents iniciatives que tenen com objectiu recuperar aquestes varietats 

prefil·loxèriques, que poden expressar molt millor que les varietats foranies el territori on es 

cultiven i la seva identitat. 

 

L’objectiu específic de les jornades d’enguany fou precisament, donar a conèixer les iniciatives 

que treballen en la recuperació d’aquestes varietats antigues, i les possibilitats que ofereixen 

per diferenciar i posar en valor aquesta subzona de producció.  

 

D’aquesta manera, en la intervenció de presentació, a càrrec de Xavier Farré, president del 

Consell Regulador de la DO Costers del Segre, s’explicà la situació i característiques de la vinya 

al Pallars abans de la fil·loxera. En la primera ponència, Montse Torres, de Bodegas Torres, 

presentà els resultats de l’experiència d’aquest celler en la recuperació de varietats antigues. 

Carme Domingo, de l’Institut Català de la Vinya i el Vi (INCAVI) explicà el projecte que s’està 

portant a terme al Pallars Sobirà en el mateix sentit, amb la plantació i la recerca associada de 

vinyes autòctones. Robert Savé, de l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) 

explicà com aquestes varietats antigues poden oferir una millor adaptabilitat a les actuals 

condicions de canvi climàtic. Emili Ascaso, de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya 

(ICGC) presentà els estudis de caracterització dels sòls de les vinyes del Pallars a partir de 

l’obtenció de dades de temperatura i humitat. Finalment, Sergio Mothe, de Mothe Ingenieros, 
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presentà els resultats de l’estudi de parcel·les agrícoles situades a alçada al Pallars Jussà, 

susceptibles de convertir-se en un pol d’atracció d’inversions; es tracta d’una base de dades 

per facilitar la presa de decisions en les possibles inversions agronòmiques.   

 

La jornada la clogué Jordi Bort, director general de l’INCAVI i posteriorment s’organitzà una 

mostra i degustació de vins elaborats amb varietats prefil·loxèriques.  

 

Assistiren a la jornada més de 60 persones interessades en conèixer les potencialitats del 

Pallars com a zona productora de vinya i elaboradora de vi.  

 

Material de difusió de les jornades 

 

         
 

 

SUPORT A LA COMERCIALITZACIÓ 

 

- PRESENTACIÓ i MOSTRA DE PRODUCTES AL CENTRE COMARCAL LLEIDATÀ DE 

BARCELONA per a professionals de la restauració i públic en general 

 

Diferents productors adherits al projecte “Al teu gust, aliments del Pallars” van participar a la 

presentació i mostra de productes que es va organitzar al Centre Comarcal Lleidatà el passat 

mes de desembre. 

 

L’acte es va dividir en dues parts, una adreçada exclusivament al sector professional de la 

restauració i la distribució; i una segona part, oberta al públic en general. En la primera part es 

va organitzar una degustació comentada. Els diferents productors / elaboradors van explicar 

els seus productes, acompanyats dels cuiners Mariano Gonzalvo, col·laborador habitual del 

projecte, i Núria May, que van elaborar els plats. Els assistents, aproximadament unes 80 

persones, van degustar posteriorment els productes i van tenir la oportunitat de comprar-los 

directament als productors.  
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L’acte, per tant, va tenir eminentment una visió professional, amb l’objectiu de facilitar els 

vincles comercials entre els productors del projecte i restauradors i distribuïdors de la zona 

metropolitana de Barcelona. Igualment, aprofitant el lligam territorial amb el Pallars dels socis 

del Centre, una part de la jornada s’adreçà al públic no professional, per tal de donar a 

conèixer a la ciutadania els productes i productors del projecte. 

  

    

La jornada es difongué a través de diferents mitjans, com el Gremi de Restauració de 

Barcelona. Es va convidar de manera especial distribuïdors i restauradors de l’àrea 

metropolitana. 

 

Entre els assistents del públic professionals vam comptar amb la presència de representants 

d’empreses com :  

- CAPRABO http://www.caprabo.com/es/home/ 

- Grup Andilana http://www.grupandilana.com/ca 

- Escola Hoffman http://www.hofmann-bcn.com/catalan/la-escuela.html 

- Entrevins http://www.entrevins.cat/ 

- Restaurant Via Veneto http://www.viaveneto.es/ca/ 

- Restaurant el Fogó i el Xiringuito aigua ( Albert Marimon)  

 

 

http://www.caprabo.com/es/home/
http://www.grupandilana.com/ca
http://www.hofmann-bcn.com/catalan/la-escuela.html
http://www.entrevins.cat/
http://www.viaveneto.es/ca/


Al teu gust, aliments del Pallars -  “Treball a les 7 comarques” 2014 

 

5 
Campanya de promoció “Al teu gust, aliments del Pallars” 

 

 
 

 

Productors participants: 10 

Assistents: 80 

Data i lloc: 15 de desembre, Centre Comarcal Lleidatà a Barcelona.  

 

- SUPORT A LA COMERCIALITZACIÓ AMB LA PARTICIPACIÓ CONJUNTA EN FIRES 
LOCALS  

 
Com a estratègia de suport a la comercialització i comunicació de les empreses adherides al 
projecte, “Al teu gust” ha participat en diferents fires locals que tenen lloc a la comarca: fira de 
primavera de Tremp, Fira del Codony, Fira de Salàs, Fira de la Pobleta, Fira de Llimiana, etc. 
 
 
La Fira de primavera de Tremp – 50é aniversari (10 i 11 de maig de 2014) 
 

La Fira de Primavera és el certamen local en 
el que els productors agroalimentaris tenen 
un paper més rellevant. La gastronomia i els 
productes locals són l’eix conductor 
d’aquesta fira en la que s’ha organitzat el 
concurs d’embotits del Pirineu 
(paral·lelament a la Fira de Primavera, 
s’organitza la Fira de l’Embotit – enguany la 
7a edició); el tast de productes del Pallars, 
organitzat per l’associació comarcal APAT i la 
mostra de productors adherits al projecte, on 
han participat 20 empreses.  
En l’edició d’enguany, ha tingut un paper 
rellevant la ratafia i en particular la Ratafia 
dels Raiers de Licors Portet, que com la Fira, 
complia 50 anys. Per celebrar-ho, s’ha 
organitzat una xerrada en la que el propietari 
de la marca ha explicat la història del 
producte i una demostració de cuina, 
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dirigida pel cuiner Mariano Gonzalvo, on la ratafia ocupava un lloc rellevant. Amb la mateixa 
temàtica, el diumenge a la tarda van tenir lloc els tallers destinats a famílies, en els que es van 
ensenyar els secrets per a l’elaboració del licor i les plantes aromàtiques utilitzades. En aquest 
taller hi va participar l’empresa Licors Portet i el Parc de les Olors de Claverol.    
 
També en el marc de la fira, va tenir lloc la mostra de vins dels Cellers de la subzona Pallars de 
la DO Costers del Segre, en la que van participar 7 cellers que van donar a tastar els seus vins: 
Celler Vila Corona, Celler Sauvella, Celler Mas Garcia Muret, Celler Miquel Roca, Celler Batlliu 
de Sort, Celler Terrer del Pallars i Celler Castell d’Encús. 130 persones van passar per aquest 
espai per tal de conèixer els diferents vins que s’elaboren dins aquesta subzona de la DO.  
 

  
 
Nombre de visitants a la Fira: 12.000 persones 
Expositors participants: 23 empreses 
 
13a Fira del Codony (1 de novembre de 2014) 
 

80 empreses agroalimentàries i d’artesania pirinenca van 
participar a la 13a Fira del Codony que organitzen 
conjuntament l’Ajuntament de Tremp i el Comerç 
Associat de Tremp.  

Dins dels actes de la Fira del Codony va tenir lloc el 
Showcooking de Cuina de Fira, a càrrec del cuiner David 
Vilanova de l’Hotel Segle XX.  

Aquesta iniciativa vol ser un aparador per mostrar la 
proposta de la Cuina de Fira (s’explica més avall), en la 
que diferents cuiners dels restaurants adherits al projecte 
mostren l’elaboració de plats vinculats a les temàtiques 
de les fires de la comarca. En aquesta ocasió, essent el 
protagonista el codony, s’ha elaborat un codonyat 
especiat en tempura. Amb el mateix objectiu, el cuiner 
Oriol Pallarès de És pallarès va elaborar un trinxat a la Fira 
de la Pobleta i Marina Pàmpols, del restaurant Buenos 

Aires, va fer un taller de mostillo (postre tradicional del Pallars) a la fira de Llimiana.   
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- SUPORT A LA COMERCIALITZACIÓ AMB LA PARTICIPACIÓ EN FIRES D’ÀMBIT CATALÀ 
 
Enguany el projecte “Al teu gust” ha portat als productors ha participar en dos fires d’àmbit 
català: el Fòrum Gastronòmic de Barcelona, i el Saló del Turisme i els Esports de Muntanya de 
Lleida. També s’ha participat a la mostra de projectes i productes organitzada en el marc de la 
festa “Alicia’t” de la Fundació Alícia. 
 
L’objectiu principal d’aquesta acció és donar a conèixer la producció agroalimentària del 
Pallars Jussà i fomentar el seu consum fora de la comarca, tant en un àmbit professional com 
per al públic en general. La possibilitat dels productors de participar conjuntament sota el 
paraigües de la marca “Al teu gust” facilita la presència directa de les empreses i la visibilitat 
de la marca més enllà del Pirineu.   
 
 
Fòrum Gastronòmic de Barcelona (del 20 al 23 d’octubre de 2014) 
 
El Fòrum Gastronòmic és un dels esdeveniments més rellevants per al sector de la restauració i 
la cuina en l’àmbit estatal. Aquest esdeveniment s’ha celebrat de forma ininterrompuda des 
del 1999 i té com a objectiu mostrar als professionals les principals tendències en gastronomia, 
cuina i mercat de l’alimentació. La presència dels productes i productors de “Al teu gust” per 
tant, és una porta oberta per a establir vincles comercials amb els millors professionals de la 
restauració i sectors vinculats.  
 
En l’edició d’aquest any hi ha participat 6 empreses adherides al projecte: Roia, ecològica del 
Pirineu, Cervesa C-TRETZE, Ratafia dels Raiers, És Pallarès, Postres de Músic, i Cal Portalé, que 
han tingut l’oportunitat de presentar els seus productes.  
 
A més, s’ha organitzat una demostració de cuina, a càrrec del cuiner i col·laborador habitual 
del projecte, Mariano Gonzalvo, amb el títol “El Pallars a la taula”, en el que s’ha elaborat un 
plat de corder amb Ratafia i mel.  
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Saló dels Esports i el Turisme de Muntanya a 

Lleida (14, 15, 16 de febrer de 2014) 

Durant el mes de febrer es va celebrar el I Saló de 

l’Esport i el turisme de muntanya, a Lleida. El 

projecte Al teu gust va participar en aquesta fira 

amb un espai propi dins de l’espai conjunt que 

l’Institut de desenvolupament de l’Alt Pirineu i Aran. En aquest espai conjunt  hi participaren 

altres marques i productors de les comarques de l’Alt Pirineu i Aran. A més de “Al teu gust”, hi 

ha participat l’Associació Artesans del Gust de l’Alta Ribagorça, la marca de qualitat dera Val 

d’Aran, el projecte GUSTUM a l’Alt Urgell i Cerdanya i productors individuals del Pallars Sobirà.  

Un important nombre de visitants de la fira es van interessar pels productes de la comarca, i 

sens dubte aquesta mena d’accions ajuden a projectar el patrimoni agroalimentari amb la 

resta de l'oferta turística del Pirineu.  

Per part de “Al teu gust. Aliments del Pallars” hi han participat les empreses: Bastus Carns 

Pobla, Can Alfons, Cansaladeria Bellera, Carnisseria Fondevila, Carns Monsó, Casa Roca, És 

Pallarès, Formatges Vilavella, Licors Portet, Postres de músic i Xolís del Pallars 
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http://alteugust.wordpress.com/2014/02/17/hem-estat-al-salo-de-lesport-i-el-turisme-de-

muntanya/ 

 

 

Participació al Saló Internacional Turisme de Catalunya - SITC 2014. Barcelona 06/04/14. 

Stand propi 

 
 

En el marc del SITC 2014 vam participar en l’espai B-Delicious, una mostra gastronòmica en la 
que els productors/restauradors podien oferir degustacions. 
La participació en aquest espai, de la mà del Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida, es 
va concretar el dia 6 d’abril i hi van assistir dos restauradors que van preparar plats amb 
productes de proximitat: Hotel Segle XX de Tremp i Servei de Càtering És Pallarès de Tremp. 
 
 
 
 

http://alteugust.wordpress.com/2014/02/17/hem-estat-al-salo-de-lesport-i-el-turisme-de-muntanya/
http://alteugust.wordpress.com/2014/02/17/hem-estat-al-salo-de-lesport-i-el-turisme-de-muntanya/
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Festa Alicia’t. Fundació Alícia. Sant Fruitós de Bages (3 i 4 de maig de 2014) 
 
En aquest cas, no es tracta d’una fira, si no d’una jornada de portes obertes en la que la 
Fundació Alícia dóna a conèixer la seva tasca.  
 

Durant la jornada s’organitzen diferents 
activitats, entre les que destaquen els tallers de 
cuina per a fomentar els bons hàbits alimentaris, 
i la mostra de productes i projectes que 
col·laboren amb la Fundació.  
 
En aquest espai de mostra, el projecte “Al teu 
gust. Aliments del Pallars” va tenir l’oportunitat 
de comptar amb un estand en el que es van 
donar a conèixer els productes i productors 
adherits al projecte als més de 4000 visitants que 
van participar a la jornada.  

Productors participants: 14 
Públic assistent: 4.000 persones 
 
Més informació:  
http://www.alicia.cat/festaalicia/ 
https://alteugust.wordpress.com/2014/05/08/1210/ 
 
Participació a la Fira Sant Josep de Mollerussa  

Entre els dies 21, 22 i 23 de març en coordinació amb el Consell Comarcal del Pallars Jussà. 

Participació a la Fira Sant Miquel de Lleida 

Del 25 al 28 de setembre  en coordinació amb el Consell Comarcal En aquesta ocasió, a més, a 

part de la mostra de productes, es va programar una demostració de cuina en directe en la que 

hi van participar diferents productors. 

 
 
Productors participants: 12 
Públic assistent: 150.000 visitants 

http://www.alicia.cat/festaalicia/
https://alteugust.wordpress.com/2014/05/08/1210/
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RECERCA I DESENVOLUPAMENT 
 

- PROVA EXPERIMENTAL D’EVELLIMENT DE VI SUBMERGIT EN L’AIGUA 

 

Amb l’objectiu de promocionar els cellers de la subzona Pallars de la DO Costers del Segre i 

realitzar una prova experimental de les característiques que adquireixen els vins, “Al teu gust. 

Aliments del Pallars”, ha impulsat la immersió de diferents vins embotellats dins les aigües del 

Pantà de Sant Antoni.  

L’ acció vol avaluar l’evolució del vi embotellat sotmès a unes condicions concretes de llum i 
temperatura, en aquest cas sota l’aigua. D’acord amb el sector vitivinícola i amb el suport i 
l’experiència del Club Submarinista del Pallars i Busseing Pallars s’han submergit 2 gàbies amb 
12 ampolles de cada celler (entre 1 i 4 referències per celler) a uns 40m de profunditat, a 
l’embassament de Sant Antoni. A aquesta profunditat es garanteix que no hi ha llum en cap 
època de l’any i la temperatura és constant, de 12ºC. 

Transcorreguts 7 mesos, i en el marc de la Fira de Primavera de Tremp, es traurà la primera 
gàbia i es convocarà a sommeliers i enòlegs per fer un tast a cegues de l’ampolla submergida i 
de la mateixa ampolla envellida en condicions de celler. Posteriorment, quan hagin passat 18 
mesos, es repetirà el tast amb les ampolles contingudes a l’altra gàbia. 

Són diverses les empreses i entitats que han experimentat amb la immersió de vins 
embotellats a les profunditats marines (un bon nombre de cellers de la DO Empordà, cava de 
Sitges i moltes bodegues de diferents indrets del món des de Xile fins a França). A més d’un 
gran reclam publicitari, els cellers que ho han testat han vist que la profunditat, amb les 
característiques de foscor, temperatura constant i el subtil balanceig que produeixen les 
corrents submarines doten els caldos d’unes característiques especials que els fan singulars i 
diferents de les seves versions envellides en les condicions habituals de celler. 

Aquesta acció té una clara vessant divulgativa. D’una banda, es pretén posar de manifest 
l’excel·lent qualitat dels vins d’alçada, especialment d’aquesta subzona de la DO Costers de 
Segre, i les inquietuds dels productors que hi treballen. D’altra banda, s’utilitza un recurs propi 
de la comarca que destaca alhora per la seva importància històrica: l’embassament de Sant 
Antoni, emblema de les obres que va iniciar La Canadenca del Dr. Frederick S. Pearson fa un 
segle al Pallars, i per la possibilitat que dóna d’optimitzar aquest recurs natural i convertir-lo en 
una eina d’estalvi energètic per als cellers. 

Han participat a l’experiència: Celler Vila Corona, Castell d’Encús, Sauvella, Mas Garcia Muret, 
Xic’s de Cal Borrech, Terrer de Pallars i Batlliu de Sort. 
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PROMOCIÓ I COMUNICACIÓ 
 

- 2a edició de la CUINA DE FIRA 

 

Seguint amb la iniciativa encetada l’any passat i degut a l’èxit d’aquella primera convocatòria, 

els ajuntaments de Tremp, Salàs, la Pobleta de Bellveí, Talarn, Llimiana, Isona i La Torre de 

Capdella han renovat la seva col·laboració per tirar endavant una nova edició de la Cuina de 

Fira, una proposta per posar en valor la cuina típica pallaresa vinculada a les fires de bestiar 

que tradicionalment s’han celebrat a la comarca.  

En total, s’ha comptat amb la participació de 32 restaurants i allotjaments rurals, que suposen 

un increment de 13 establiments respecte als que van participar el primer any.  

Com en l’edició anterior i amb l’objectiu de recuperar la cuina tradicional que s’oferia als 

firandants, els diferents establiments participants han preparat una proposta de menús propis 

basats en productes de proximitat i que rememoren la cuina de qualitat i contundent que 

caracteritzava els menús de fira.  

La Cuina de fira s’ha pogut gaudir a tots els establiments adherits a la iniciativa durant els caps 

de setmana en que tenen lloc les fires als diferents municipis participants: Fira Ramadera de la 

Pobleta de Bellveí (4 i 5 d’octubre); Fira del Mostillo de Llimiana (12 d’octubre); Fira del Bolet 

d’Isona (26 d’octubre); Fira del Codony de Tremp (1 de novembre); Fira de Salàs (15 i 16 de 

novembre); Festa de Sant Martí de Talarn (9 de novembre).   
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A més, durant les fires, i amb l’objectiu de reforçar la campanya, “Al teu gust, aliments del 

Pallars” i l’Associació de Professionals de l’Àmbit Turístic (APAT) organitzen demostracions i 

tallers de cuina relacionades amb la “Cuina de Fira” als diferents municipis. En aquestes 

demostracions han participat:  

- David Vilanova de l’Hotel Segle XX. Fira del Codony de Tremp. Elaboració de codonyat 
especiat en tempura.  

- Oriol Pallarès de És pallarès. Fira de la Pobleta de Bellveí. Elaboració d’un trinxat.  

- Marina Pàmpols, del restaurant Buenos Aires. Fira de Llimiana. Taller de mostillo 

- David Vilanova, de l’Hotel Segle XX. Rememoració de la Fira de Salàs. Elaboració de 
plats amb carn de poltre. 

  

Objectius de la Cuina de Fira 
 

- Fomentar la gastronomia comarcal a partir del consum de productes pallaresos fent 
servir com a fil conductor la tradició firaire de les diferents localitats participants. 

 
- Donar a conèixer algunes de les més importants fires tradicionals de la comarca i 

rescatar de l’oblit, tanmateix,  la seva cuina tradicional, basada en productes de 
proximitat però d’excel·lent qualitat.  

 
 
Els requisits que s’han establert perquè els restaurants puguin participar són:  
 
Els restaurants facin un menú de CUINA DE FIRA entre el 4 d’octubre i el 9 de novembre de 
2014. La participació pot ser durant tot el període o durant els caps de setmana que hi hagi 
fires. 
 
Cal que facin un menú inspirat en el que tradicionalment es feia en el marc de les fires. La 
cuina de fira és caracteritzava per estar formada de menús de tres plats i postres molt 
abundants, no excessivament elaborats i austers. Tot i així, la interpretació d’aquests menús i 
la forma d’elaborar-los és lliure i els restaurants l’han pogut adequar a l’oferta habitual dels 
seus establiments. Així, han pogut oferir menús d’elaboració tradicional o més innovadora.  
L’únic requisit és que els menús es fonamentin en els ingredients CUINA DE FIRA i que estigui 
format per tres plats i postres.  
 
Cal que usin ingredients tradicionals en la preparació de la cuina de fira. En aquesta hi 
intervenien  tres tipus de primeres matèries: aquelles que procedien de l’explotació agrícola i 
ramadera familiar, les parades d’alimentació que hi havia pels carrers i les places, i  els 
productes de procedència forània que les famílies compraven abans de la fira. 
 
 
Els beneficis per als restaurants col·laboradors: 
 
A canvi d’adherir-se a la campanya i crear la seva oferta de Menú de Cuina de Fira els 
restaurants han pogut beneficiar-se de les següents accions: 
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- Assessorament i acompanyament tècnic per tal de relacionar l’oferta gastronòmica 

amb la història del territori i oferir una experiència diferent. 

- Difusió del seu establiment a través de la campanya promocional , la qual consistia en 
l’edició de material específic per donar als clients amb informació sobre la cuina de fira 
i sobre els restaurants que hi participen; la inserció de falques publicitàries en premsa 
escrita i ràdio i acompanyament en els aspectes històrics i temàtics de les fires per 
l’elaboració de les propostes culinàries.  

- Activitats relacionades amb la cuina de fira en cadascuna de les Fires. 

 
Restaurants adherits a la cuina de Fira: 
 
S’han adherit un total de 32 restaurants i allotjaments de turisme rural de la comarca, que 
suposa un increment de 13 establiments, respecte als adherits en l’anterior edició.  
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Restaurants adherits a la cuina de Fira: 
 
S’han adherit un total de 32 restaurants i allotjaments de turisme rural de la comarca. A 
continuació és detalla la informació de cadascun d’ells: 
 
 

RESTAURANT POBLACIÓ TELÈFON ADREÇA CP CORREU ELECTRÒNIC 

Casa Masover  Buira 973 66 17 00 C. Únic, s/n 25555 casamasover@hotmail.com 

Hotel Terradets Cellers 973 65 11 20 C-13, km 75 25631 info@hotelterradets.com 

Cal Portalé Claverol 973 68 05 37 C. Únic, s/n 25517 info@allotjamentrural.cat 

http://www.pallarsjussa.net/restaurants/casa-masover-buira
mailto:casamasover@hotmail.com
http://www.pallarsjussa.net/restaurants/hotel-terradets-cellers
http://www.pallarsjussa.net/restaurants/cal-portale-claverol
mailto:info@allotjamentrural.cat
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Xic's de Cal Borrech 
Figuerola 
d'Orcau 

600 350 447 
C. del Pou, 
s/n 

25655 info@xicscalborrech.com  

Restaurant 
Borumballa 

Figuerola 
d’Orcau 

973665022 c/Major 25655  

Restaurant La Rosta Isona 973664098 c/Carranima 25650  

Fasersia 
La Pobla de 
Segur 

679 592 078 C/ Major, 4 25500  forrallat@hotmail.com 

La Cuineta 
La Pobla de 
Segur 

973680256 c/La Riba 25500 montse@lacuineta.com 

Hotel Arturo 
La Pobleta 
de Bellveí 

973 66 17 21 C. Major, 20 25513 hotelarturo@gmail.com 

Restaurant L'Era del 
Marxant  

La Pobleta 
de Bellveí 

973 66 17 35 
Pl. del 
Portal, s/n 

25513 leradelmarxant@yahoo.es 

Centre del Montsec Llimiana 973651411 
Plaça de 
l’Ajuntamen
t 

25639  

Bertran 
Salàs de 
Pallars 

973676100 
Raval de la 
carretera 

25693 hotelbertran@telefonica.net 

Casa Roca  
Sant Martí 
de 
Barcedana 

973 65 10 70 C. Únic, s/n 25639 monica@casaroca.info 

Restaurant Casa Lola Talarn 973 65 08 14 
C. Soldevila, 
2 

25630 casalola@casalola.info 

Restaurant La Penya Talarn 873 490 112   25630   

Bar restaurant Cal 
Borrell  

Tremp 973 65 28 88 
C. Sant 
Jordi, 22-24 

25620 martaborrell@hotmail.com 

Ca l'Aurèlia Tremp 973664468 
Passeig 
Pompeu 
Fabra, 2 

25620   

És Pallarès Tremp 973654621 

Segona 
Travessera 
de Sant 
Jaume, 5 

25620 oriol@espallares.com 

Hostal Buenos Aires Tremp 973 65 07 27  
Av. Dels 
Pirineus, 11 

25620 
buenosaires@pallarsjussa.ne
t 

Hostal La Canonja Tremp 973 65 05 58 
Pg. Del Vall, 
5 

25620   

Restaurant ... De 
Gurp 

Tremp 973 65 28 06  
Pg. Pare 
Manyanet, 
49 

25620   

Restaurant Segle XX  Tremp 973 65 00 00 
Pl. de la 
Creu, 8 

25620 info@hotelseglexx.info 

ALLOTAMENTS 
RURALS 

POBLACIÓ TELÈFON ADREÇA CP MAIL 

Casa Masover  Buira 973 66 17 00 C. Únic, s/n 25555 casamasover@hotmail.com 

Casa Cotet 
Castell de 
Mur 

680760579 C/únic, s/n 25631 casacotetcellers@gmail.com 

Casa Perdiu 
Castell de 
Mur 

973650525 C/únic, s/n 25631 casaperdiu@hotmail.com 

mailto:info@xicscalborrech.com
http://www.pallarsjussa.net/restaurants/hotel-arturo-la-pobleta-de-bellvei
mailto:hotelarturo@gmail.com
http://www.pallarsjussa.net/restaurants/casa-roca-sant-marti-de-barcedana
mailto:monica@casaroca.info
http://www.pallarsjussa.net/restaurants/casa-lola-talarn
http://www.pallarsjussa.net/restaurants/cal-borrell-tremp
http://www.pallarsjussa.net/restaurants/cal-borrell-tremp
mailto:martaborrell@hotmail.com
mailto:oriol@espallares.com
http://www.pallarsjussa.net/restaurants/buenos-aires-tremp
http://www.pallarsjussa.net/restaurants/restaurant-segle-xx-tremp
http://www.pallarsjussa.net/restaurants/casa-masover-buira
mailto:casamasover@hotmail.com
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El portal de la Irene Claverol 973680537 
C. Únic, s/n 25517 info@allotjamentrural.cat 

Casa Churchill Claverol 973680776 c/únic, s/n 25517 info@casachurchill.com 

Mas de Collegats 
Gramuntill-
La Pobla de 
Segur 

973252382 Afores, s/n 25500 info@gramuntill.cat 

      

Casa Roca  
Sant Martí 
de 
Barcedana 

973 65 10 70 C. Únic, s/n 25639 monica@casaroca.info 

Casa Leonardo Senterada 973661787 c/Bedoga 25514 info@casaleonardo.net 

Casa Agulló 
La Torre de 
Capdella 

973663015 
Mas Agulló, 
s/n 

25512 casaagullo@pobella.com 

      

Casa Macianet Beranui 973252414 c/únic s/n 25510 
casamaci@casamacianet.co
m 

 
 
 
 

- Altres accions de difusió i comunicació 

 

A més de les accions descrites anteriorment, s’ha seguit amb el manteniment del bloc del 

projecte:  alteugust.wordpress.com des d’on poden consultar-se totes les accions portades a 

terme en el marc del projecte, a més de tota la informació, dades de contacte, etc. relativa a 

les diferents empreses adherides al projecte.  

Al mateix temps, s’està traspassat tota la informació del bloc gratuït a la pàgina web 

www.alteugust.com i s’està ampliant la informació de cada productor i restaurador. 

La web està finalitzada i no està publicada perquè estem ampliant la galeria de fotografies dels 

productors i restauradors. 

Es pot veure la web a:  

www.espainomada.com/alteugust 

 

A més, totes les accions adreçades al públic han estat acompanyada de l’edició de material 

informatiu i de difusió.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.pallarsjussa.net/restaurants/casa-roca-sant-marti-de-barcedana
mailto:monica@casaroca.info
http://alteugust.wordpress.com/
http://www.alteugust.com/
http://www.espainomada.com/alteugust
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Avaluació de l’acció  
 
Els resultats quantitatius aconseguits superen notablement els resultats esperats a l’inici de la 
campanya, la qual cosa ens permet valorar molt positivament la participació de productors, 
elaboradors i empreses de restauració; així com la incidència en el públic professional i 
ciutadania en general.  
 
 
- Campanya de promoció realitzada 
- 60 persones inscrites a la jornada de “Vins d’alçada, cultius de nivell”.  
- 50 professionals inscrits a la Jornada de presentació i mostra de productes al Centre 

Comarcal de Lleida a Barcelona.  
- 23 empreses expositores a la Fira de Primavera.  
- 12.000 visitants estimats a la Fira de Primeravea.  
- 80 empreses expositores a la Fira del Codony.  
- 10.000 visitants estimats participants a la Fira del Codony.  
- 6 empreses participants al Fòrum Gastronòmic de Barcelona.  
- 11 empreses participants al Saló del Turisme i l’Esport de Muntanya de Lleida. 
- 14 empreses participants a la mostra de productes de la festa Alicia’t.  
- 7 cellers que implicats en l’acció del vi subaquàtic.  
- 32 establiments participants (restaurants i allotjaments de turisme rural) a l’acció Cuina de 

Fira. 
- 20 notícies penjades al bloc del projecte 
 

Repercussió als mitjans de comunicació 
 
Vi subaquàtic 
 
Vilaweb, 26/09/2014 

 
 
Pirineus TV, 17/7/2014 
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Web Fundacíó Alícia 
 

 
 
Diari La Mañana, 26/09/2014 
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Pirineus TV, 2/10/2014 

 
 
 
Pallars Digital, 1/10/2014 
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Radio Seu, 1/10/2014 

 
 
Lo Pallars TV, 2/10/2014 

 
 
Viure als Pirineus, octubre 2014 
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Jornada “Vins d’alçada, cultius de nivell” 
 
Ràdio UA1, 24/11/2014 

 
 
Tot Lleida, novembre 2014 

 
 
Pallars Digital, 26/11/2014 
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Territori.cat, 27/11/2014 

 


