
 

 
 

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

 
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 
planteja una campanya adreçada tant al públic local com extern  
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1. Justificació o motivació de l’acció 
 
“Al teu gust, Aliments del Pallars” és la marca agroalimentària dels productes produïts a la 
comarca del Pallars Jussà que ha impulsat l’Ajuntament de Tremp conjuntament amb els 
diversos agents socials implicats en el teixit agroalimentari local, a partir 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 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 és un sector clau per al desenvolupament territorial del Pallars Jussà i per això 
la voluntat d’aquesta nova campanya és la de seguir treballant per donar continuïtat al 
projecte “Al teu gust” i reforçar-lo amb noves accions que el consolidin.  
 
El sector agroalimentari al Pallars Jussà: 
 
El Pallars Jussà és considerada una comarca on el sector agrícola té un pes important. Segons 
dades de l’Anuari Econòmic Comarcal del 2011 de Catalunya Caixa, l’aportació que fa el sector 
primari al PIB, que és del 14,66%, està per sota de la que fan altres sectors productius, com el 
sector serveis (57,14%) o la construcció (16,68%). Tot i això, és la comarca de l’Alt Pirineu que 
té el PIB del sector primari més elevat. Les dades també indiquen que el sector primari ha 
contribuït positivament a la variació del VAB pb, indicant un manteniment del sector, mentre 
que el de la construcció ha sofert una forta davallada repercussió directa de la situació de crisi 
actual que ha repercutit molt negativament en aquest sector.  
 
El Pallars Jussà compta amb un importat nombre de petites empreses agroalimentàries, 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 tenen un mercat bàsicament local i tenen 
poca capacitat per donar a conèixer el seu producte més enllà dels seus canals habituals de 
venda, la majoria, la seva pròpia botiga. Alguns comercialitzen el seu producte mitjançant fires 
i mercats, pocs fan venda per internet (la minoria) i alguns tenen distribuïdors locals que fan 
arribar el seu producte bàsicament a les comarques veïnes. Per això, uns dels punts importants 
de la campanya és per una banda donar a conèixer els productes locals i fomentar-ne el seu 
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consum, i per l’altre, dotar a aquestes empreses d’eines per a adoptar nous criteris a l’hora 
d’enfocar la comercialització dels seus productes.  
 
Hi ha una gran varietat de productes agroalimentaris que es produeixen i elaboren a la 
comarca: embotits tradicionals com la girella i el xolís, licors del Pirineu, carn de corder de raça 
xisqueta, vedella, poltre, pollastre, pans de molts tipus, coques de recapte, galetes,  
melmelades, mel, etc. Cal destacar però un dels darrers productes que s’ha començat a 
produir de manera professionalitzada a la comarca, el vi de muntanya o alçada, un sector 
productiu innovador i que està aconseguint un producte d’altíssima qualitat inclòs dins de la 
Denominació d’Origen Costers del Segre. Segons dades de l’Incavi del 2011 a la comarca hi ha 
un total de 241 hectàrees de vinya, quantitat molt superior a la resta de comarques de l’Alt 
Pirineu (11 ha. Alt Urgell, 3 ha Pallars Sobirà i 0 ha Alta Ribagorça). Val a dir que al segle XIX hi 
havia 8760 ha de vinya a la comarca, però que com a conseqüència de la fil·loxera el cultiu es 
va abandonar progressivament. En aquells temps el vi era considerat un aliment i aport 
d’energia, per tant era un producte de primera necessitat. Actualment els efectes del canvi 
climàtic provoca que el sector vitivinícola sigui conscient de la necessitat de buscar zones més 
fresques a les tradicionals fins ara. D’aquesta manera tenim que comarques com el Jussà on ja 
hi havia hagut vinya, que està classificada com a una zona fresca (però prou “mediterrània” 
com perquè la vinya s’hi trobi bé i sigui capaç d’expressar el seu màxim potencial), esdevingui i 
pol d’atracció de noves inversions vitivinícoles.  
 

2. Objectius 
 

Objectiu general 
 
Generar un procés de coneixement, reflexió, ús i consum conscient i responsable dels 
productes agroalimentaris més propers contribuint d’aquesta manera a la conservació i 
desenvolupament directa del teixit econòmic del sector primari i dels sector productius  
estretament relacionats amb ell, a més de preservar el paisatge rural de la comarca i la seva 
riquesa mediambiental. 
 
 
Objectius específics  

 
- Difondre el consum dels productes agroalimentaris locals del Pallars Jussà, aliments de 

gran qualitat elaborats seguint mètodes de producció artesanals i tradicionals. Uns 
productes diferenciats i amb identitat pròpia, el consum dels quals permet enfortir i 
mantenir el teixit productiu de la comarca.  
 

- Donar a conèixer les petites empreses agroalimentàries locals del Pallars, negocis 
majoritàriament familiars, i afavorir, mitjançant el consum intern de la producció local, 
la continuïtat d’aquestes explotacions familiars.  
 

- Fomentar el consum de proximitat amb les avantatges socials (tracte proper entre 
consumidor i productor), econòmiques (manteniment de petits negocis familiars) i 
ambientals (manteniment dels ecosistemes agrícoles locals i impacte de transport 
mínim) que això comporta. 
 

- Millorar la capacitat de difusió i comercialització de les petites empreses 
agroalimentàries del Pallars Jussà mitjançant l’edició de material de difusió unitari 
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(bloc del projecte, fulletons, etc.) i la participació conjunta a fires, mercats, jornades, 
etc. 
 

- Capacitar les petites empreses agroalimentàries del Pallars Jussà per aplicar noves 
estratègies de gestió empresarial que les ajudin a accedir a nous mercats i millorar la 
seva capacitat de comercialització.  
 

- Explorar fórmules per a millorar la comercialització conjunta dels productes 
agroalimentaris i enfortir les empreses del sector. 
 

- Impulsar el sector primari a través de l’augment del consum de producte local, amb 
l’objectiu de fomentar  l’ocupació ja sigui per l’ampliació de les empreses existents 
com per l’aparició de noves empreses del sector.  
 

- Convertir el sector de la restauració en un 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.  

 
 

3. Metodologia i instruments metodològics  
 
En tots els casos s’intenta que les activitats previstes responguin específicament a les 
necessitats de cada un dels sectors pels quals es planteja. Per aquest motiu, es segueix  en tots 
ells una metodologia participativa, en la que es compta amb la participació dels diferents 
actors implicats i s’avalua amb ells les possibilitats de l’activitat.  
 
A més, es compta amb l’assessorament de la Taula de coordinació per al foment dels productes 
agroalimentaris locals, órgan creat fa dos anys, a l’inici de la campanya, les funcions de la qual 
són 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 la campanya s’ha comptat amb l’equip tècnic format per 
l’Ajuntament de Tremp i l’empresa mOntanyanes. Aquests treballen coordinadament en el 
projecte per a desenvolupar les accions previstes.  
 

4. Les activitats realitzades 
 
Pel que fa a la població en general i als consumidors, tant locals com forans, s’ha seguit 
treballant amb les accions de difusió per donar a conèixer el producte local i fomentar-ne el 
seu consum.  
 
Les accions que s’han dut a terme són: 

- Suport en el manteniment del bloc del projecte 
- Edició de material informatiu i de difusió 
- Assessorament i participació en fires locals (Fira de Primavera de Tremp, Fira del 

Codony, Fira de Salàs, etc.) 
- Assessorament i suport en les activitats de promoció en fires d’àmbit català 
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- Assessorament i suport en les accions de promoció del producte local adreçada a les 
escoles de la comarca, amb un doble objectiu, donar a conèixer  a les generacions 
futures de consumidors la importància socioeconòmica i ambiental del “consum local” 
i fer arribar indirectament  aquest discurs a moltes famílies de la societat pallaresa 
mitjançant els nens i nenes que esdevindrien ambaixadors del “producte local”. 

 
Pel que fa a les petites empreses agroalimentàries locals s’ha seguit treballant per donar 
visibilitat al seus excel·lents productes i millorar els canals de comercialització. Mitjançant la 
consolidació d’estructures de promoció i venda conjunta “Al teu gust” (participació conjunta 
en fires, mercats i jornades) o donant eines per enfortir l’estratègia comercial individual. A 
part, una altra acció que s’ha dut a terme és un monogràfic del vi de muntanya que es 
produeix a la subzona Pallars de la DO Costers del Segre, un producte d’excel·lent qualitat i que 
ha rebut premis de prestigi a nivell nacional i internacional. El títol del monogràfic ha estat 
“Vins d’alçada, cultius de nivell” adreçat a enòlegs, sommeliers i a altres agents relacionats 
amb el sector vinícola.  
 
També, en aquesta  fase de la campanya, s’ha volgut incidir fortament en el sector de la 
restauració, el qual és una de les pilars fonamentals del projecte com un del principal agent de 
promoció i difusió del producte local. S’ha treballat amb l’elaboració d’una cuina temàtica 
vinculada a les Fires tradicionals de la comarca, la “La cuina de Fira” . Aquesta cuina temàtica 
s’ha fonamentat amb l’ús de productes locals i de proximitat i ha esdevingut un reclam i un 
atractiu afegit per als clients, tant local com forans. 
 
A continuació s’especifiquen les activitats dutes a terme dins de cada acció:  

 
- Suport en el manteniment del bloc del projecte (alteugust.wordpress.com) 
- Edició de material informatiu i de difusió fulletó 10 raons i 5 accions per consumir 

producte local 
- Assessorament i participació en fires locals (Fira de Primavera de Tremp, Fira del 

Codony, Fira de Salàs, etc.) 
- Assessorament i suport en les activitats de promoció en fires d’àmbit català 
- Assessorament i suport en les accions de promoció del producte local adreçada a les 

escoles de la comarca, amb un doble objectiu, donar a conèixer  a les generacions 
futures de consumidors la importància socioeconòmica i ambiental del “consum local” 
i fer arribar indirectament  aquest discurs a moltes famílies de la societat pallaresa 
mitjançant els nens i nenes que esdevindrien ambaixadors del “producte local”. 

 
MANTENIMENT DEL BLOC DEL PROJECTE 
 
Durant tota la campanya s’han penjat la informació de les diferents activitats realitzades per 
tal de donar-les a conèixer al públic en general. També, s’ha fet el manteniment de la 
informació dels productors i restauradors adherits al projecte.  Es pot consultar el bloc a 
l’adreça: altegust.wordpress.com 
 

http://alteugust.wordpress.com/
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EDICIÓ DE MATERiALS INFORMATIU I DE DIFUSIÓ 
 
Enguany s’ha editat el fulletó 10 raons i 5 accions per consumir producte local una eina de 
suport per la difusió del projecte i els productors adherits als consumidors, tant els de la 
mateixa comarca com els que ens visiten.  
 
El fulletó també serà un material que s’utilitzarà en les fires per donar a conèixer el projecte.  

 
 
 
 



Al teu gust, aliments del Pallars -  “Treball a les 7 comarques” 2013 

 

7 
Campanya de promoció “Al teu gust, aliments del Pallars” 

 

PARTICIPACIÓ EN FIRES LOCALS  
 
“Al teu gust” ha participat a les diferents fires locals de la comarca: fira de primavera de 
Tremp, Fira del Codony, Fira de Salàs, etc. 
 
A totes les fires els productors de “Al teu gust” han estat convidats a participar posant la seva 
parada de venda per donar a conèixer els seus productes. A part, a la fira de la primavera han 
tingut un paper principal sent els protagonistes de diferents accions que a continuació 
especifiquem. 
 
La Fira de primavera de Tremp  (11 i 12 de maig) 
 
Un any més, a la Fira de primavera de hi ha tingut un paper destacat els productors adherits al 
projecte Al teu gust, aliments del Pallars.  
 
A banda de poder-los trobar donant a conèixer els seus productes a la Plaça de la Creu, han 
estat protagonistes a diferents activitats que s’han dut a terme al llarg de la fira: 
 

- El taller de girella a càrrec del mestre artesà Jaume Badia de Badia Xarcuters. Al taller 
han participat un total de 20 persones que han pogut conèixer els passos per elaborar 
aquest embotit tant tradicional del Pallars Jussà a base de carn de corder i arròs.  
 

- El maridatge de productes Al teu gust ha aplegat a tots els productors participants a la 
fira i ha permès tastar diferents embotits, formatges i galetes amb els nostres vins i 
licors. Els productors participants han estat: Carns Monsó, Embotits Artesans Casa 
Sunyer, Xolís del Pallars, Formatges Vilavella, És Pallarès, Postres de Músic, Celler 
Sauvella, Celler Mas Garcia Muret i Licors Portet. El públic assistent, unes 30 persones, 
han pogut degustar els productes i descobrir les seves característiques, qualitats i 
manera d’elaborar de la pròpia mà de l’elaborador. 
 

Nombre de participants a la Fira: 10.000 
35 expositors participants 
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12a Fira del Codony (2 de novembre) 
 
Una seixantena de productors agroalimentaris a més dels estands dedicats a l’artesania 
pirinenca, es van donar cita en aquesta trobada d’un dia, en el decurs de la qual també van 
tenir lloc diversos actes culturals, conferències, demostracions de cuina, etc 

 

Dins dels actes de la Fira del Codony va tenir lloc el Showcooking de Cuina de Fira, a càrrec del 
cuiner Mariano Gonzalvo, de Lo Paller del Coc. 

El Mariano va preparar sopa de bacallà amb espinacs i cigrons. Un plat amb alguns dels 
principals ingredients del rebost en època de fira, però des de la cuina més actual 
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Fira de Salàs – 9 i 10 de novembre: 
 
 

    
 
 
Durant els actes de la Fira de Salàs es va dur a terme una conferència col·loqui sobre la cuina 
de fira, a càrrec de la cuinera Núria Casaubon, al Cafè Salon de Salàs de Pallars. 
 
Fira de Sant Martí de Talarn – 16 i 17 de novembre: en el programa d’actes es va incloure un 
esmorzar de fira, a càrrec dels restaurants del municipi participants a la campanya. 
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PARTICIPACIÓ EN FIRES D’ÀMBIT CATALÀ 
 
Enguany el projecte Al teu gust ha portat als productors ha participar en tres fires d’àmbit 
català: la Fira Expotren de Lleida, el Fòrum Gastronòmic de Girona i la Fira Mercat de Mercats 
de Barcelona. També, amb col·laboració amb l’Associació de Turisme Rural del Pallars Jussà ha 
estat present al Saló Internacional de Turisme de Catalunya.  
 
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 i en l’àmbit català. El fet d’anar tots 
els productors sota el paraigües de Al teu gust facilita la presència directa de les empreses i  
permet fer visible la marca més enllà de l’àmbit del Pirineu.   
 
 
 
La Fira Expotren de Lleida 
 
Al teu gust, aliments del Pallars va participar en la Fira Expotren celebrada a Lleida el 23 i 24 de 
març, conjuntament amb l’agència de viatges Pirineu Emoció. 
 
 
Saló Internacional de Turisme de Catalunya, del 19 al 21 d’abril 
 
De la mà de l’Associació de Turisme Rural del Pallars Jussà el projecte Al teu gust, aliments al 
Pallars va estar present al Saló ja que han donat a provar els productes agroalimentaris de la 
comarca als visitants. Aquesta acció reforça la promoció de la comarca i l’estreta vinculació de 
l’oferta turística amb els productes agroalimentaris de qualitat i locals.  
 
 

 
 
 
Fòrum Gastronòmic de Girona del 24 al 26 de febrer 
 
El projecte Al teu gust, aliments del Pallars ha participat amb dos espais d’exposició en el 
fòrum. En total vuit productors i elaboradors del Pallars Jussà que formen part del projecte 
s’han desplaçat a Girona per mostrar els seus productes als visitants i fer contactes comercials 
amb els professionals de la gastronomia i la restauració que acudeixen en aquesta cita 
gastronòmica de primera línia.  
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Els dos estands s’han ubicat a l’espai de la Promotora d’Exportacions Catalanes SA (Prodeca) i 
els productors que han mostrat el seu producte han estat: Castell d’Encús, Ecològica dels 
Pirineus, Embotits Artesans Casa Sunyer, És Pallarès, Formatges ecològics de Puigcerver, Licors 
Portet, Postres de Music i Sauvella.  
 
A més de conèixer els productes agroalimentaris del Pallars, els assistents a la fira també han 
pogut participar en les activitats programades a l’Aula Prodeca i a l’Aula Activa:  
 

- Presentació i tast comentat dels productes Al teu gust, aliments del Pallars a càrrec 
de les empreses És Pallarès, Ecològica dels Pirineus i Formatges de Puigcerver. Aula 
Prodeca diumenge 24 d’11:15 a 13:15 hores.  
 

- Showcooking amb productes Al teu gust a càrrec del cuiner Mariano Gonzalbo de Lo 
Paller del Coc. Aula Activa diumenge 24 de 18 a 19 hores. El menú que s’ha servit a 
servit per donar a conèixer els productes pallaresos, els productors i l’origen dels plats. 
El plats que s’han cuinat:  
Carn de bèstia viva amb mousse de carxofa 
Trincat amb nyàmeres, carxofa i botifarra negra 
Vedella ecològica amb Xicoia i romesco cru 
Galetes artesanes amb codonyat, formatge de cabra i reducció de ratafia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

- Presentació i tast comentat dels productes Al teu gust, aliments del Pallars a càrrec 
dels productors Castell d’Encús, Celler Sauvella, Licors Portet i Postres de Músic. Aula 
Prodeca dilluns 25 de 16:15 a 18:15 hores. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mercat de Mercats a Barcelona del 18 al 20 d’octubre 
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Mercat de Mercats, Barcelona del 18 al 20 d’octubre amb diversos productors adherits 

al projecte  

Aquesta fira és una trobada de productors mediterranis que vol apropar la ciutadania i el 
turisme de la ciutat de Barcelona als productes de qualitat de la nostra terra.  
 

 
 

En aquesta edició, en què hi han participat més d’un centenar de professionals. Al teu gust, 
aliments del Pallars ha tingut dues parades (la 38 i 39) on s’han pogut degustar i adquirir gran 
varietat de productes d’excel·lent qualitat dels productors i elaboradors del Pallars. 
Concretament, han participat 12 productors i elaboradors: Casa Bellera (carns i embotits), És 
Pallarès (plats cuinats i conserves), Formatge ecològic de Puigcerver, Formatge Vilavella, 
Ecològica del Pirineu-Roia (vedella i corder ecològic), Postres de músic (torrons i pastes), 
Bastus Carns Pobla (girella), Carnisseria Fondevila (embotits), Can Alfons (patés i embotits), 
Licors Portet (ratafia i licors tradicionals del Pirineu), Celler Sauvella i Celler Vila Corona (vins de 
muntanya DO Costers del Segre).  
 

 
- Accions de promoció del producte local adreçada a les escoles de la comarca, amb un 

doble objectiu, donar a conèixer  a les generacions futures de consumidors la 
importància socioeconòmica i ambiental del “consum local” i fer arribar indirectament  
aquest discurs a moltes famílies de la societat pallaresa mitjançant els nens i nenes 
que esdevindrien ambaixadors del “producte local”. 

 
 
S’han dut a terme diferents tallers a les escoles adreçades a fomentar els hàbits d’alimentació 
saludable, que sempre relacionem amb el consum de productes de proximitat i amb la 
participació activa d’alguns productors. 

 

- http://alteugust.wordpress.com/2012/05/22/el-projecte-al-teu-gust-i-el-programa-

thao-de-salut-infantil-a-les-escoles/ 

 

Durant la primera quinzena d’octubre (dies 7, 8, 10 i 14)  es van fer diverses sortides als horts 
de Tremp, sota el nom de “Una excursió diferent, els productes de l’hort”, Es va programar 
una sortida amb la idea d’aprofitar l’esplendor dels horts al principi de la tardor i gràcies a la 

http://alteugust.files.wordpress.com/2013/10/dsc_0360.jpg
http://alteugust.wordpress.com/2012/05/22/el-projecte-al-teu-gust-i-el-programa-thao-de-salut-infantil-a-les-escoles/
http://alteugust.wordpress.com/2012/05/22/el-projecte-al-teu-gust-i-el-programa-thao-de-salut-infantil-a-les-escoles/
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bona voluntat d’un veí de Tremp que cultiva i cuida un hort des de tota la vida, es van fer  
sortides adreçades als nens i nenes de cicle superior .  
L’objectiu d’aquestes sortides és fomentar i promoure el consum de productes alimentaris de 
temporada i de proximitat, així doncs s’han lligat les excursions amb la xerrada d’un productor 
adherit al projecte “Al teu gust aliments del Pallars”. Durant l’activitat els joves poden prendre 
consciència que el consum d’aquests productes aporta més qualitat, més confiança i millora la 
salut. 
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CUINA DE FIRA 
 
Els ajuntaments de Tremp, Salàs i la Pobleta de Bellveí han col·laborat per impulsar una 

proposta de promoció conjunta de les nostres fires i de la gastronomia de temporada i 

proximitat. El motiu d’aquesta promoció rau en el fet que moltes de les nostres fires han 

presentat tradicionalment una important activitat culinària, en molts casos amb 

característiques particulars que responien als aliments disponibles per l’època de l’any en que 

se celebraven i la gran quantitat de gent a la que s’havia de servir. 

Per tirar endavant aquesta proposta ha estat necessària la col·laboració dels restaurants locals, 

als quals se’ls ha demanat la seva participació amb la preparació de menús basats en els 

productes i plats que de forma tradicional s’oferien a les fires de muntanya dels nostres 

municipis.  

 
Objectius de la Cuina de Fira 
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Fomentar la gastronomia comarcal a partir del consum de productes pallaresos fent servir com 
a fil conductor la tradició firaire de localitats com la Pobleta de Bellveí (fira de bestiar), Tremp 
(fira del Codony) i Salàs de Pallars (fira d’animals de peu rodó). 
 
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 l’11 de novembre de 
2013. La participació pot ser durant tot el període o durant els caps de setmana que hi hagi 
fires: 4-6 d’octubre/ 1-3 i 10-11 de novembre. 
 
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. 
 
Per tal de facilitar la feina als restaurants se’ls ha facilitat un llistat de matèries primes i una 
proposta de menús.  
 
LLISTAT MATÈRIES PRIMES: 
 

De la llar De les parades Forans 

Fonamentalment pa, oli, vi, 
productes de l’horta, ous, 
gallines i porcs 

Bàsicament torrons, fruita i 
verdures, cereals i mel, ous i 
aviram per aquelles cases 
que no en tinguessin 

Fonamentalment: pastes, 
xocolata, galetes “bòer”, 
begudes i licors, arròs, 
conserves de llauna, bacallà... 
Vedelles i corders 

De l’horta: destaquen els 
espinacs, els bitxos, 
l’escarola, la col d’hivern i el 
bròquil 

Fruits secs: molls. Ametlles i 
avellanes, panses i figues 

Pastes: macarrons o pasta de 
sopa 

Aviram: gallina ( en 
pepitòria) 

Fruites: pera d’aigua o de 
roure, raïm, poma 

Peix: bacallà i congre. En 
alguns casos lluç 

Porc: cansalada o rosta , 
botifarres blanques i negres 
pel bullit. Alguns embotits 
pels entremesos. Cap i pota 

 Carns: vedella guisada ( 
fricandó i carn amb suc)  o 
corder (palpís girella, freginat 
o carn a la brasa) 

Porrons de vi 
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PROPOSTA DE MENÚS: 
 
Menús clàssics per dinar 
 
Menú 1 

Sopa de bullit amb patates, cigrons i 

carn d’olla. 

Amanida d’olives, tomàquet, ceba i 

bitxo confitat. 

Gallina rostida. 

Molls i galetes “bòer”. 

Menú 2 

Macarrons. 

Entremès d’olives, tomàquet, ceba, 

bitxo confitat, sardines de llauna i 

embotits. 

Palpís: cuixa de xai rostida a la 

cassola amb llar i oli. 

Molls i galetes “bòer”. 

Menú 3 

Arròs a la cassola. 

Amanida d’escarola. 

Fricandó: carn de corder o de 

vedella amb suc. 

Molls i galetes “bòer”. 

 

 

Menús clàssics per sopar  

Menú 1 

Sopa feta amb el brou de les 

verdures. 

Espinacs amb fesols o patates. 

Carn a la brasa amb escarola. 

Ou per beure. 

Fruita de temporada: peres de 

roure o d’aigua. 

Menú 2 

Sopa de pasta. 

Verdura de col i patata. 

Lluç arrebossat amb escarola. 

Truita a la francesa. 

Fruita: raïm o poma. 

Menú 3 

Sopes de pa. 

Bròquil i mongeta servit 

separadament. 

Bistec de vedella amb patates o 

escarola. 

Ou per beure. 

Taronja o plàtan. 

 
 
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: 
 

- 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. 
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Accions dutes a terme: 
 

- Carta informativa de la Cuina de Fira adreçada als restaurants de data 31 de juliol de 
2013. En aquesta carta se’ls informa de la campanya, dels requisits que cal complir i 
se’ls hi dona de termini fins el 31 d’agost per adherir-se. 
 

- Reunió preparatòria amb els restaurants adherits.  
 

- Elaboració dels menús de Cuina de Fira de tots els restaurants adherits ( s’adjunten els 
diferents menús a l’annex) 
 

- Edició del material de difusió (menús i cartell) 
 

S’han editat uns menús de Cuina de Fira específics per a cada restaurant. També s’ha 

editat un cartell per fer difusió de la Cuina de Fira.  

 

- Fira de la Pobleta de Bellveí – 5 i 6 d’octubre: Xerrada sobre la Cuina de Fira. 
 
Dins dels actes de la Fira ramadera de la Pobleta de Bellveí, s’ha celebrat la 
conferència de Sisco Farràs (historiador) i Núria Casaubon (professora d’hosteleria i 
restauració) sobre la Cuina de Fira. En la seva xerrada han parlat sobre les 
característiques d’aquest tipus de cuina, la seva història i el seu potencial com a reclam 
turístic per augmentar els visitants a la comarca.  
 
A la conferència que s’ha realitzat a l’església de la Pobleta de Bellveí han assistit una 
60 de persones.  
 

 
 

 

 

 

- Fira del Codony de Tremp – 2 de novembre: Showcooking de Cuina de Fira.  
 

http://alteugust.files.wordpress.com/2013/10/p1060351.jpg
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Dins dels actes de la Fira del Codony ha tingut lloc el Showcooking de Cuina de Fira a 
càrrec del cuiner Mariano Gonzalvo de Lo Paller del Coc. El Mariano ha preparat una 
sopa de bacallà amb espinacs i cigrons; un plat amb alguns dels principals ingredients 
del rebost en època de fira, però des de la cuina més actual.  
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- Fira de Salàs – 9 i 10 de novembre: 
 

- Fira de Sant Martí de Talarn – 16 i 17 de novembre 
 

 
Restaurants adherits a la cuina de Fira: 
 
S’han adherit un total de 19 restaurants 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 

Xic's de Cal Borrech 
Figuerola 
d'Orcau 

600 350 447 
C. del Pou, 
s/n 

25655 info@xicscalborrech.com  

Restaurant Fa Uns 
Anys 

La Pobla de 
Segur 

973 66 01 60 C. La Font, 11 25500 faunsanys@telefonica.net 

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 

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   

Restaurant Paco  Talarn 973 65 08 28 Pl. Major, 1 25630  

Bar restaurant Cal 
Borrell  

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

25620  

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.net 

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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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
mailto:info@xicscalborrech.com
http://www.pallarsjussa.net/restaurants/fa-uns-anys-la-pobla-de-segur
http://www.pallarsjussa.net/restaurants/fa-uns-anys-la-pobla-de-segur
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/paco-talarn
http://www.pallarsjussa.net/restaurants/cal-borrell-tremp
http://www.pallarsjussa.net/restaurants/cal-borrell-tremp
mailto:oriol@espallares.com
http://www.pallarsjussa.net/restaurants/buenos-aires-tremp
http://www.pallarsjussa.net/restaurants/restaurant-segle-xx-tremp
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La campanya de difusió i promoció: 
 
S’han editat materials de difusió, menús i cartell, i també s’han fet anuncis a la ràdio. ( RAC 1) , 
amb la col·laboració de l’actor pallarès Eduard Muntada ( Gran Nord)  
 
Presentació de la campanya Cuina de Fira a l’Epicentre de Tremp el dia 3 d’octubre 

 
 
 
La repercussió en els mitjans de premsa :  
 
 

PALLARS DIGITAL 

http://www.pallarsdigital.cat/jussa/item/957-la-cuina-els-bolets-i-les-fires-protagonistes-de-

la-tardor-al-pallars-jussa 

La cuina, els bolets i les fires, protagonistes de la tardor més 
gastronòmica al Pallars Jussà 
Dijous, 03 Octubre 2013 18:01 

Aquest matí s'han presentat a l'Epicentre tres propostes que conviden a participar d'una tardor més gastronòmica 

que mai. 

 

REDACCIÓ | El Pallars Jussà dóna el tret de sortida aquest cap de setmana a la programació de 

tardor que girarà entorn dels bolets, la cuina i les fires, que inclou diversos certamens relacionats 

amb la gastronomia i els coneixements micològics. 

  

L’oferta de tardor que avui s’ha presentat conjuntament a l’Epicentre del Pallars Jussà inclou la XIIa 

edició de les XII Jornades Micològiques del Pallars Jussà que aborda la part més divulgativa i de 

descoberta del món dels bolets. Paral·lelament també tindrà lloc la 5a edició de la 'Tardor 

Gastronòmica del Bolet' que promou l’Associació de Professionals de l’Àmbit Turístic (APAT) i com a 

novetat s’ha presentat també la primera edició del projecte 'Cuina de Fira' que recupera els menús 

tradicionals de l’època més pròspera de les fires ramaderes. 

  

http://www.pallarsdigital.cat/media/k2/items/cache/7586bcdd7a745d843a3897512742ccdb_XL.jpg
http://www.pallarsdigital.cat/jussa/item/957-la-cuina-els-bolets-i-les-fires-protagonistes-de-la-tardor-al-pallars-jussa
http://www.pallarsdigital.cat/jussa/item/957-la-cuina-els-bolets-i-les-fires-protagonistes-de-la-tardor-al-pallars-jussa
http://pallarsjussa.cat/noticies/noticies/1196-xii-jornades-micologiques-del-pallars-jussa
http://alteugust.wordpress.com/2013/09/24/cuina-de-fira-sabors-de-tardor-als-restaurants-del-pallars-jussa/
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Cuina de fira 

  

Teresa Montanuy, regidora de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Tremp, ha explicat que 

'Cuina de Fira' és una iniciativa sorgida a partir dels estudis que diversos historiadors de la comarca 

han fet sobre els menús que s'oferien durant l’auge de les fires ramaderes del Pallars, tan als 

establiments de restauració de l’època com a les fondes improvisades en què es convertien moltes 

llars per donar cabuda als milers de persones que s’hi aplegaven.  

  

En aquesta iniciativa hi participen 19 restaurants de tota la comarca que oferiran menús basats en 

aquests plats tradicionals. Aquests s’oferiran aprofitant la celebració de les diferents fires que 

encara se celebren a la comarca com la de La de Pobleta de Bellveí el proper cap de setmana, la del 

Codony de Tremp, la fira de Salàs i la de Sant Martí de Talarn que tancarà la programació el 17 de 

novembre. 

 

 

 

TV3.cat 

http://www.tv3.cat/videos/4731073/La-cuina-del-Pallars 

La cuina del Pallars 
Actualitzat a les 10:38 h  28/10/2013 

Una vintena de restaurants del Pallars Jussà recuperen aquests dies l'anomenada cuina de fira, és a dir, 
les receptes que ja es cuinaven fa més de 100 anys aprofitant les fires de venda d'animals. Una manera, 

http://www.tv3.cat/videos/4731073/La-cuina-del-Pallars
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també, d'acostar a la gent la cuina de proximitat. Els restaurants ofereixen aquests menús des d'ara fins 
a finals de novembre. 

 

 

324.cat 

http://www.324.cat/video/4731073/societat/La-cuina-del-Pallars 

La cuina del Pallars 
Actualitzat a les 10:38 h  28/10/2013 

Una vintena de restaurants del Pallars Jussà recuperen aquests dies l'anomenada cuina de fira, és a dir, 
les receptes que ja es cuinaven fa més de 100 anys aprofitant les fires de venda d'animals. Una manera, 
també, d'acostar a la gent la cuina de proximitat. Els restaurants ofereixen aquests menús des d'ara fins 
a finals de novembre. 

http://www.324.cat/video/4731073/societat/La-cuina-del-Pallars
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ACN 

http://www.acn.cat/acn/727544/Cultura/audio/restaurant-menus-fira-bolet-jornades-

gastronomiques-Pallars-Jussa.html 

 

 

http://www.acn.cat/acn/727544/Cultura/audio/restaurant-menus-fira-bolet-jornades-gastronomiques-Pallars-Jussa.html
http://www.acn.cat/acn/727544/Cultura/audio/restaurant-menus-fira-bolet-jornades-gastronomiques-Pallars-Jussa.html
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RADIO SEU 

http://www.radioseu.cat/not%C3%ADcies/Economia+i+Turisme/Ajuntaments+i+restaurants+d

el+Pallars+Juss%C3%A0+recuperen+la+cuina+de+les+fires+de+bestiar 

Ajuntaments i restaurants del Pallars Jussà recuperen la 
cuina de les fires de bestiar 

El projecte reivindica els àpats que s'han ofert tradicionalment als assitents als certamens 

A través del projecte Al teu gust aliments del Pallars Jussà, 4 ajuntaments i 19 restaurants de la comarca engeguen 

una campanya gastronòmica per posar en valor la cuina pallaresa tot vinculant-la a les fires de bestiar que es feien, 

molt importants durant el segle XIX i primera meitat del segle XX. 

Amb la idea de recuperar la carta tradicional que s'oferia als firants, els restaurants participants han preparat 

diferents menús basats en productes de proximitat i que rememoren una cuina "de qualitat i contundent". Els 

restaurants oferiran plats molt típics d'aquestes cites assenyalades: sopes, trinxat de verdures, escudella amb carn 

d'olla, amanides, bacallà, congre, pollastre i conill a la cassola, allioli, codonyat, fruits secs o galetes. 

Teresa Montanuy, regidora de l'Ajuntament de Tremp, ha explicat que l'acció Cuina de Fira agrupa productors i 

restauradors adherits al projecte Al teu gust i té com a objectiu principal atreure visitants durant els mesos de 

tardor i donar a conèixer algunes de les fires ramaderes més importants del Pallars Jussà. 

La Cuina de Fira es podrà gaudir al Pallars Jussà durant els caps de setmana de les Fires (Fira de la Pobleta de Bellveí, 

Fira del Codony de Tremp, Fira de Salàs de Pallars i Fira de Sant Martí de Talarn) i, en alguns restaurants, també 

durant el mes d'octubre i fins a mitjans de novembre. 

http://www.radioseu.cat/not%C3%ADcies/Economia+i+Turisme/Ajuntaments+i+restaurants+del+Pallars+Juss%C3%A0+recuperen+la+cuina+de+les+fires+de+bestiar
http://www.radioseu.cat/not%C3%ADcies/Economia+i+Turisme/Ajuntaments+i+restaurants+del+Pallars+Juss%C3%A0+recuperen+la+cuina+de+les+fires+de+bestiar
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ES PALLARÉS 

http://www.espallares.com/blog/disfruta-de-la-cuina-de-fira-al-pallars/ 

 

 
 

http://www.espallares.com/blog/disfruta-de-la-cuina-de-fira-al-pallars/
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JORNADA VINS D’ALÇADA, CULTIUS DE NIVELL 
 
El dia 6 de novembre va tenir lloc a Tremp la jornada Vins d’alçada, cultius de nivell. L’objectiu 
de la mateixa va ser la de donar a conèixer el domini geogràfic de la subzona Pallars i oferir una 
visió de les oportunitats presents i futures d’aquest territori en el món del vi.  
 
Diferents experts de món del vi, tant nacionals com internacionals, han parlat sobre les 
qualitats del Pallars com a zona vitivinícola. Així s’han tractat aspectes tant diversos com les 
condicions climàtiques actuals de la zona i l’evolució futura amb el canvi climàtic; les 
característiques geològiques i l’aptitud dels sòls per al conreu del vi i les grans qualitats i virtuts 
dels vins elaborats actualment en la subzona.  
 
Al final de les jornades s’ha realitzat un maridatge de vins Pallars acompanyats de productes 
agroalimentaris locals Al teu gust, aliments del Pallars de la mà de Toni Lara, millor sommelier 
de Catalunya 2013.  
 
Finalment, els participants a les jornades han pogut fer la visita a un celler de la subzona 
Pallars acompanyats dels propis elaboradors.  
 
 
El programa de les jornades 
 
Dimecres 6 de novembre de 2013 
Seu de l’Institut Geològic de Catalunya a Tremp 
 
Programa  

 
10:00 h - Benvinguda i presentació de la jornada 
Sr. Víctor Orrit, Alcalde de Tremp 
 
10:15 h - Presentació geològica dels Pirineus Catalans 
Sr. Antoni Roca , Director de l’Institut Geològic de Catalunya 
 
10:30 h - Presentació enològica de la Subzona Pallars 
Sr. Xavier Farré, President Consell Regulador de la DO Costers del Segre 
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10:45 h - El canvi climàtic al Pirineu i Prepirineu, escenaris de futur 
Sr. Javier Martín, Catedràtic de Geografia Física de l’UB 
 
11:35 h - Pausa - cafè  
 
12:10 h - Potencial agronòmic i enològic del Pirineu i Prepirineu 
Sr. José Ramon Lissarrague, Universidad Politécnica de Madrid 
 
13:00 h - Experiència vitivinícola  
Sr. Alain Graillot, Domaine Graillot (Crôzes-Hermitage AOC) 
 
13:30 h - Oportunitat empresarial dels vins de muntanya 
Sr. Miguel Torres, Bodega Torres 
 
14:00 h -  Cloenda 
Sr. Jordi Bort, director de l’Institut Català de la Vinya i el Vi (INCAVI) 
 

 
14:15 h - Maridatge de vins de la Subzona Pallars i productes agroalimentaris Al Teu Gust, 
Aliments del Pallars. A càrrec de Toni Lara, millor sommelier de Catalunya 2013. Sommelier de 
l’Estel de la Mercè (Lleida)  
 
16:30 h - Possibilitat de visitar els cellers de vi del Pallars, prèvia reserva abans del 4 de 
novembre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En els enllaços següents trobareu les ponències: 
 

 El cambio climático en el Pirineo y Prepirineo. Escenarios de futuro.(2MBytes) Javier 
Martín-Vide, catedràtic de Geografia Física de la Universitat de Barcelona 

 Potencial agronómico y enológico del Pirineo y Prepirineo. (25MBytes)  José Ramón 
Lissarrague, Dtor. Enginyer agrònom de la Universidad de Madrid. 

http://www.ajuntamentdetremp.cat/ca/viure-a-tremp/promocio-economica-1/CcVinsAlturaTremp.pdf
http://www.ajuntamentdetremp.cat/ca/viure-a-tremp/promocio-economica-1/POTENCIALVITYENOLPIRINEOYPREPIRINEO.pdf
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Material de difusió 
 
S’ha editat el fulletó de les jornades.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Els participants a la Jornada 
 
A la jornada han participat 71 persones, de les quals 57 han participat al maridatge (que 
sumant a ponents i acompanyants van totalitzar 70 persones al maridatge) i 13 a la visita als 
cellers del Pallars.  
 
El maridatge 
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La visita als cellers de la Subzona Pallars 
 
Es podien visitar els 6 cellers de la Subzona Pallars, però els 13 participants han triat visitar 
només 3 dels cellers:  
 

Castell d’Encús = 8 persones 
Garcia Muret = 3 persones 
Vila Corona = 2 persones 
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La difusió de les jornades 
 
La difusió s’ha fet on-line via correu electrònic i a través de la web de l’ajuntament de Tremp i 
el bloc Al teu gust. 
 
S’ha convidat a participar a tots els restauradors de la comarca del Pallars Jussà i de la resta de 
comarques de l’Alt Pirineu i Aran. També, a través de l’Associació Catalana de Sommeliers i 
l’Associació Catalana d’Enòlegs s’ha fet arribar la informació de les jornades a tots els seus 
associats.  
 
La repercussió als mitjans de comunicació de la jornada 
 

LAVANGUARDIA 
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ARA PONENT 

 
http://www.araponent.cat/noticia/70394/el-pallars-celebrara-la-primera-jornada-vinicola-de-
les-terres-de-ponent-amb-vins-dalcada 
 

El Pallars celebrarà la primera jornada 
vinícola de les terres de Ponent amb vins 
d’alçada 
Es preveu doblar en dos anys el nombre de cellers que formen part de la 

Denominació d’Origen Costers del Segre 

LLEIDA  PALLARS JUSSÀ, PALLARS SOBIRÀ, EL SEGRIÀ  DILLUNS, 4.11.2013. 17:00 H 

La Seu de l’Institut Geològic de Catalunya de Tremp acollirà el dimecres 6 

de novembre la primera jornada vinícola celebrada a les terres de Ponent, 

‘Vins d’alçada, cultius de nivell’. Una proposta que pretén donar a 

conèixer el domini geogràfic de la subzona del Pallars i dotar d’identitat a 

una zona que des de el 1900 treballen amb el vi. 

 

 
'Vins d'alçada, cultius de nivell' s'ha presentat a La Seu Vella amb un tast de vins i productes del Pallars. 

 

La jornada contarà amb un expert en vins d’alçada, un en canvi climàtic i un dels sommeliers més 

reconeguts de Catalunya, Toni Lara, entre d’altres, que presidiran les ponències que tindran lloc durant la 

jornada, en les que es parlarà del potencial vinícola i enològic del Pirineu i el Prepirineu, el sòls dels 

Pirineus de Catalunya i de la gran oportunitat empresarial que gosen els vins de muntanya. L’altre punt 

important de la jornada serà el maridatge de vins de la subzona Pallars amb els productes agroalimentaris 

que podran degustar els assistents i comprovar el punt de qualitat de la que gaudeixen aquests vins que 

conten amb la Denominació d’Origen (DO) Costers del Segre. Els més interessats tindran la possibilitat de 

visitar els cellers de vi del Pallars. 

 

En els últims 3 anys, el Pallars ha passat de tenir 3 cellers a 6 i es preveu arribar als 12 en 2 anys. El 

motiu és la bona pluviometria, la qualitat del sòl i, sobretot, l'alçada de la zona, entre 500 i 1.000 metres, 

que, a causa del canvi climàtic, la fan perfecta pel cultiu del vi i li aporten una variació de temperatura 

singular. 

 

Actualment el Pallars conta amb 7 subzones que sumen 4.300 hectàrees i que acullen 6 dels 60 cellers 

que conserven el títol de Denominació d’Origen. “Podem dir que en un o dos anys doblarem el nombre de 

http://www.araponent.cat/noticia/70394/el-pallars-celebrara-la-primera-jornada-vinicola-de-les-terres-de-ponent-amb-vins-dalcada
http://www.araponent.cat/noticia/70394/el-pallars-celebrara-la-primera-jornada-vinicola-de-les-terres-de-ponent-amb-vins-dalcada
http://www.araponent.cat/noticia/70394/el-pallars-celebrara-la-primera-jornada-vinicola-de-les-terres-de-ponent-amb-vins-dalcada
http://www.araponent.cat/noticia/70394/el-pallars-celebrara-la-primera-jornada-vinicola-de-les-terres-de-ponent-amb-vins-dalcada
http://www.araponent.cat/noticia/70394/el-pallars-celebrara-la-primera-jornada-vinicola-de-les-terres-de-ponent-amb-vins-dalcada
http://www.araponent.cat/actualitat/municipi/pallars-jussa
http://www.araponent.cat/actualitat/municipi/pallars-sobira
http://www.araponent.cat/actualitat/municipi/el-segria
http://www.araponent.cat/imatges/noticies/presentacio-vins-copia.j
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cellers” ha explicat Víctor Orrit, alcalde de Tremp durant la presentació de la jornada a la Seu Vella de 

Lleida. Ha afegit que aquest any s’arribarà als 40.000 visitants anuals i que de les 25 rutes de vi que hi ha, 

la de Lleida es troba en la setena posició. 

 

Fèlix Larrosa, regidor de Turisme ha destacat la importància que està generant el programa Ruta de Vi 

Lleida i com aquesta primera jornada vinícola farà augmentar la oferta cultural i com el Pallars Jussà i el 

Sobirà es posicionaran turísticament. “Dotarà d’identitat i aprofundirem en la marca per ser més 

competitius i posicionar-nos tant en mercats nacionals com internacionals.” 

 

 

EL SEGRE 

http://www.segre.com/detalls-seccions/arxiu-detall-de-la-noticia/article/primera-jornada-

vins-dalcada-a-tremp/ 

 

 

http://www.segre.com/detalls-seccions/arxiu-detall-de-la-noticia/article/primera-jornada-vins-dalcada-a-tremp/
http://www.segre.com/detalls-seccions/arxiu-detall-de-la-noticia/article/primera-jornada-vins-dalcada-a-tremp/
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http://www.segre.com/es/detalle-de-la-noticia/article/exit-de-la-primera-jornada-vins-

dalcada-a-tremp/ 

 

 

 

 

http://www.segre.com/es/detalle-de-la-noticia/article/exit-de-la-primera-jornada-vins-dalcada-a-tremp/
http://www.segre.com/es/detalle-de-la-noticia/article/exit-de-la-primera-jornada-vins-dalcada-a-tremp/
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PALLARS DIGITAL 
 
http://www.pallarsdigital.cat/jussa/item/1172-la-jornada-vins-d-alcada-cultius-de-nivell-
conclou-amb-un-important-exit-de-participacio 
 
 

La jornada 'Vins d'alçada, cultius de nivell' conclou 
amb un important èxit de participació 
Dimecres, 06 Novembre 2013 17:23 

Valorar aquest article 

  

La seu de l’Institut Geològic de Catalunya a Tremp ha acollit aquesta jornada divulgativa a la qual han 

participat més de 70 persones. 

La jornada ha tingut a la seu de l'Institut Geològic de Catalunya a Tremp.Jordi Ubach 

  

REDACCIÓ | Amb la idea de donar a conèixer una visió de les noves oportunitats que 

ofereix el Pallars en el món del vi, s’han desenvolupat una sèrie de ponències sobre els 

diferents àmbits de referència. La seu de l’Institut Geològic de Catalunya a Tremp ha acollit 

aquesta jornada divulgativa a la qual han participat més de 70 persones entre cellers, 

restauradors de la comarca, sommeliers, enginyers i tècnics de diverses administracions. 

  

Els Ajuntaments de Tremp, Salàs de Pallars, Talarn i La Torre de Capdella han elaborat 

aquesta proposta al voltant dels cultius de muntanya i alta muntanya, una localització 

http://www.pallarsdigital.cat/jussa/item/1172-la-jornada-vins-d-alcada-cultius-de-nivell-conclou-amb-un-important-exit-de-participacio
http://www.pallarsdigital.cat/jussa/item/1172-la-jornada-vins-d-alcada-cultius-de-nivell-conclou-amb-un-important-exit-de-participacio
http://www.pallarsdigital.cat/media/k2/items/cache/fbce18293084d3ac0d97e393ad7b6ff7_XL.j
http://www.pallarsdigital.cat/media/k2/items/cache/fbce18293084d3ac0d97e393ad7b6ff7_XL.j
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geogràfica que es va deixar de cultivar al Pallars arran de la plaga de la fil·loxera, a 

principis del s. xx. 

  

La jornada s’ha estructurat en 3 parts. Durant la primera, han tingut lloc les conferències 

d’Emili Ascaso, de la Unitat d’Edafoligia de l’IGC; Xavier Farré, president de la DO Costers 

de Segre, i Javier Martín, catedràtic de la Universitat de Barcelona, totes elles encarades a 

definir la Subzona Pallars i les característiques geològiques i climàtiques del Pirineu.  

  

La segona part s’ha dedicat a l’àmbit específic de la vitivinicultura i empresarial i ha anat a 

càrrec de José R. Lisarrague, de la Politècnica de Madrid; Alain Graillot, vitivinicultor de 

l’AOC Crozes-Hermitage, i Miguel Torres, de Bodegas Torres.  

  

L’última part ha consistit en un maridatge ofert pel sommelier Toni Lara (premi al millor 

sommelier de Catalunya 2012 i 2013) on s’han degustat diversos vins de la Subzona 

Pallars maridats amb productes d'elaboradors adherits a 'Al teu gust, aliments del Pallars'. 

A més, els participants que ho han desitjat han pogut visitar algun dels cellers de la 

comarca. 

  

Properament es podran veure les conferències a través de la web de l’Ajuntament de 

Tremp. 
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CUINA 
 

http://www.cuina.cat/ca/agenda/vins-d-alcada-cultius-de-nivell-a-tremp-154685.php 

  

Vins d'alçada, cultius de nivell, a Tremp 

6 de novembreTremp (Pallars Jussà) 

 

El dia 6 de novembre té lloc a Tremp una jornada dedicada als vins de la subzona Pallars, 
amb xerrades i conferències entorn del món vitivinícola a càrrec de professionals i experts. A 

més, la jornada finalitzarà amb un maridatge de vins i productes agroalimentaris i una visita 
als cellers de vi del Pallars. Totes les activitats de la jornada són gratuïtes (i obligatòries) 
però cal inscripció prèvia abans del dia 4 de novembre.  

 

 

 

 

 

 

http://www.cuina.cat/ca/agenda/vins-d-alcada-cultius-de-nivell-a-tremp-154685.php
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RUTA DEL VI DE LLEIDA – COSTERS DEL SEGRE 

http://www.rutadelvidelleida.com/cat/news.asp 

Jornada vinícola Vins d’alçada, cultius de nivell per potenciar i donar a conèixer els vins del 

Pallars 

05/11/2013 

  
El regidor de Turisme de Lleida, Fèlix Larrosa, l’alcalde de Tremp, Víctor Orrit, i la representant de la 

DO Costers del Segre, Olga Codina, van presentar ahir dilluns a la Seu Vella la jornada vinícola 

“Vins d’alçada, cultius de nivell” que tindrà lloc el proper dimecres dia 6 de novembre a Tremp. 

L'activitat, que té l’objectiu de donar a conèixer el domini geogràfic del Pallars i oferir una visió de les 

oportunitats presents i futures en el món del vi, comptarà amb la participació de destacats 

professionals reconeguts del món vitivinícola de l’àmbit empresarial, associatiu i universitari, entre 

altres. 

 

Durant la presentació de l’acte, Victor Orrit va explicar que la jornada servirà per reflexionar sobre el 

canvi climàtic al Pirineu, el potencial agronòmic i enològic, l’experiència vitivinícola de la zona i 

l’oportunitat empresarial dels vins de muntanya. Olga Codina, per la seva banda, va remarcar que 

les peculiars condicions d’altitud, latitud, sòl, temperatura i humitat del Pallars doten els vins 

d’aquesta zona d’una gran singularitat. El gran potencial d’aquesta zona vitivinícola, segons Codina, 

ha fet que en els darrers anys s’hagin incrementat significativament el nombre de cellers i 

establiments de restauració vinculats amb aquests vins. De fet, actualment la zona del Pallars 

compta amb 6 cellers dels 40 que té la denominació d’origen. 

 

Finalment, el responsable de Turisme de Lleida, Fèlix Larrosa, va posar de manifest que la Ruta del 

Vi de Lleida ocupa actualment la setena posició en nombre de visitants de les 21 rutes certificades 

que existeixen actualment a tot el territori espanyol. Cada any visiten la Ruta del Vi de Lleida unes 

40.000 persones, unes dades que avalen la bona gestió i la qualitat dels vins de Lleida. La Ruta del 

Vi de les Terres de Lleida neix de la necessitat de fusionar el sector turístic amb el sector 

agroalimentari. Aquest "maridatge" de sectors, en paraules de Larrosa, “permet posicionar-nos com 

un destí enogastronòmic de referència tant a nivell nacional com internacional i atraure públic de 

qualitat”. Finalment, Larrosa va remarcar que el proper diumenge, dia 10 de novembre, es celebra el 

Dia Internacional de l’Enoturisme, i per commemorar aquesta efemèride diversos cellers de la Ruta 

del Vi obriran les seves portes al públic en general. 

 

Durant el transcurs de la jornada vitivinícola del proper dimecres, els assistents podran gaudir d’un 

maridatge de vins “Pallars” i productes agroalimentaris de la zona, així com una visita als cellers de 

vi del Pallars. 

 

http://www.rutadelvidelleida.com/cat/news.asp
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LIBRE PREMSA.COM 

http://libreprensa.com/k/Jornada%20Vins/1041037#s/629282300 hectàrees de vinya sota la  

Denominació d'Origen (DO) Costers del Segre. Per la seva banda, l'Olga Codina, de 
la DO Costers del Segre, va explicar que el vi del Pallars és "únic" a causa d'un sòl molt 
mineral i l'alçada de la zona d'entre 500 i 1000. A la demarcació de Lleida hi ha 140 cellers i 
4. D'aquests, 6 cellers i 250 hectàrees estan al Pallars, una xifra que es pretén doblar en 1 o 
2 anys. 

A la demarcació de Lleida hi ha 140 cellers i 4.300 hectàrees de vinya sota la Denominació 
d’Origen (DO)Costers del Segre. D’aquests, 6 cellers i 250 hectàrees estan al Pallars, una 
xifra que es pretén doblar en 1 o 2 anys. 

Ho va dir ahir a Lleida l’alcalde de Tremp, Víctor Orrit, durant la presentació de la Jornada 
Vins d’alçada, cultius de nivell que tindrà lloc demà a la seu de l’Institut Geològic de 
Catalunya a Tremp. 

En els últims 3 anys, el Pallars ha passat de tenir 3 cellers a 6 i es preveu arribar als 12 en 2 
anys. El motiu és la bona pluviometria, la qualitat del sòl i, sobretot, l’alçada de la zona, 
que, a causa del canvi climàtic, la fan perfecta pel cultiu del vi. 

Per la seva banda, l’Olga Codina, de la DO Costers del Segre, va explicar que el vi 
del Pallars és "únic" a causa d’un sòl molt mineral i l’alçada de la zona d’entre 500 i 1.100 
metres. 

http://libreprensa.com/k/Jornada%20Vins/1041037#s/629282
http://libreprensa.com/k/DO/107374
http://libreprensa.com/k/Costers/244131
http://libreprensa.com/k/Segre/922830
http://libreprensa.com/k/DO/107374
http://libreprensa.com/k/Costers/244131
http://libreprensa.com/k/Segre/922830
http://libreprensa.com/k/Pallars/209685
http://libreprensa.com/k/Lleida/64959
http://libreprensa.com/k/Pallars/209685
http://libreprensa.com/k/Lleida/64959
http://libreprensa.com/k/DO/107374
http://libreprensa.com/k/Costers/244131
http://libreprensa.com/k/Segre/922830
http://libreprensa.com/k/Pallars/209685
http://libreprensa.com/k/Lleida/64959
http://libreprensa.com/k/V%C3%ADctor%20Orrit/1041036
http://libreprensa.com/k/Jornada%20Vins/1041037
http://libreprensa.com/k/Jornada%20Vins/1041037
http://libreprensa.com/k/Geol%C3%B2gic%20de%20Catalunya/317106
http://libreprensa.com/k/Geol%C3%B2gic%20de%20Catalunya/317106
http://libreprensa.com/k/Pallars/209685
http://libreprensa.com/k/DO/107374
http://libreprensa.com/k/Costers/244131
http://libreprensa.com/k/Segre/922830
http://libreprensa.com/k/Pallars/209685
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El regidor de Turisme de l’Ajuntament de Lleida, Félix Larrosa, va destacar que, en el marc 
de promoció d’aquest producte, la ruta del vi de Lleida ja fa 3 anys que funciona i rep 
anualment uns 40.000 visitants. L’any 2012 la Ruta del Vi de Lleida va ser la setena de les 
21 rutes de tot l’Estat pel que fa a nombre de visitants. 

 

 

PIRINEUS TV 

http://www.pirineustelevisio.com/category/noticies-alt-pirineu-aran-andorra/pallars-jussa/ 

 

http://libreprensa.com/k/Lleida/64959
http://libreprensa.com/k/Lleida/64959
http://libreprensa.com/k/Lleida/64959
http://www.pirineustelevisio.com/category/noticies-alt-pirineu-aran-andorra/pallars-jussa/
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NOTICIES 324.CAT 

http://www.324.cat/noticia/2207253/segria/El-Pallars-preveu-doblar-en-dos-anys-el-nombre-

de-cellers-que-formen-part-de-la-DO-Costers-del-Segre 

El Pallars preveu doblar en dos anys el nombre de cellers que formen part de la DO 

Costers del Segre 

04/11/2013 - 15.00h. 

Lleida (ACN).- A la demarcació de Lleida hi ha 140 cellers i 4.300 hectàrees de vinya 

sota la Denominació d'Origen (DO) Costers del Segre. D'aquests, 6 cellers i 250 

hectàrees estan al Pallars, una xifra que es pretén doblar en 1 o 2 anys. Ho ha dit 

aquest dilluns a Lleida l'alcalde de Tremp, Víctor Orrit, durant la presentació de la 

Jornada 'Vins d'alçada, cultius de nivell' que tindrà lloc aquest dimecres a la seu de 

l'Institut Geològic de Catalunya a Tremp. En els últims 3 anys, el Pallars ha passat de 

tenir 3 cellers a 6 i es preveu arribar als 12 en 2 anys. El motiu és la bona pluviometria, 

la qualitat del sòl i, sobretot, l'alçada de la zona, que, a causa del canvi climàtic, la fan 

perfecta pel cultiu del vi. 

 

 

http://www.324.cat/noticia/2207253/segria/El-Pallars-preveu-doblar-en-dos-anys-el-nombre-de-cellers-que-formen-part-de-la-DO-Costers-del-Segre
http://www.324.cat/noticia/2207253/segria/El-Pallars-preveu-doblar-en-dos-anys-el-nombre-de-cellers-que-formen-part-de-la-DO-Costers-del-Segre
http://www.324.cat/noticia/2207253/segria/El-Pallars-preveu-doblar-en-dos-anys-el-nombre-de-cellers-que-formen-part-de-la-DO-Costers-del-Segre
http://www.324.cat/noticia/2207253/segria/El-Pallars-preveu-doblar-en-dos-anys-el-nombre-de-cellers-que-formen-part-de-la-DO-Costers-del-Segre


Al teu gust, aliments del Pallars -  “Treball a les 7 comarques” 2013 

 

42 
Campanya de promoció “Al teu gust, aliments del Pallars” 

 

 

 

AJUNTAMENT DE LLEIDA 

http://www.paeria.es/cat/ajuntament/noticies.asp?Detall=True&IdNoticia=18833&Pa

ginaAnterior=/cat/index.asp 

 

Jornada vinícola “Vins d’alçada, cultius de nivell” 

per potenciar i donar a conèixer els vins del Pallars 

que formen part de la Ruta del Vi de Lleida 

Data de publicació: 4/11/2013 

L’esdeveniment, que aplegarà reconeguts professionals del món vitivinícola, tindrà 
lloc el proper 6 de novembre a l’Institut Geològic de Catalunya a Tremp 

La Ruta del Vi de Lleida, amb gairebé 40.000 visitants anuals, ocupa la setena 
posició de les 21 rutes certificades que existeixen actualment a tot el territori 
espanyol 

TURISME DE LLEIDA 

El regidor de Turisme de Lleida, Fèlix Larrosa, l’alcalde de Tremp, Víctor Orrit, i la representant 
de la DO Costers del Segre, Olga Codina, han presentat aquest matí a la Seu Vella la jornada 
vinícola “Vins d’alçada, cultius de nivell” que tindrà lloc el proper dimecres dia 6 de novembre a 
Tremp. L'activitat, que té l’objectiu de donar a conèixer el domini geogràfic del Pallars i oferir 
una visió de les oportunitats presents i futures en el món del vi, comptarà amb la participació de 
destacats professionals reconeguts del món vitivinícola de l’àmbit empresarial, associatiu i 
universitari, entre altres. 

Durant la presentació de l’acte, Victor Orrit ha explicat que la jornada servirà per reflexionar 
sobre el canvi climàtic al Pirineu, el potencial agronòmic i enològic, l’experiència vitivinícola de 
la zona i l’oportunitat empresarial dels vins de muntanya. Olga Codina, per la seva banda, ha 
remarcat que les peculiars condicions d’altitud, latitud, sòl, temperatura i humitat del Pallars 
doten els vins d’aquesta zona d’una gran singularitat. El gran potencial d’aquesta zona 
vitivinícola, segons Codina, ha fet que en els darrers anys s’hagin incrementat significativament 
el nombre de cellers i establiments de restauració vinculats amb aquests vins. De fet, 
actualment la zona del Pallars compta amb 6 cellers dels 40 que té la denominació d’origen. 

Finalment, el responsable de Turisme de Lleida, Fèlix Larrosa, ha posat de manifest que la 
Ruta del Vi de Lleida ocupa actualment la setena posició en nombre de visitants de les 21 rutes 
certificades que existeixen actualment a tot el territori espanyol. Cada any visiten la Ruta del Vi 
de Lleida unes 40.000 persones, unes dades que avalen la bona gestió i la qualitat dels vins de 
Lleida. La Ruta del Vi de les Terres de Lleida neix de la necessitat de fusionar el sector turístic 
amb el sector agroalimentari. Aquest "maridatge" de sectors, en paraules de Larrosa, “permet 
posicionar-nos com un destí enogastronòmic de referència tant a nivell nacional com 

http://www.paeria.es/cat/ajuntament/noticies.asp?Detall=True&IdNoticia=18833&PaginaAnterior=/cat/index.asp
http://www.paeria.es/cat/ajuntament/noticies.asp?Detall=True&IdNoticia=18833&PaginaAnterior=/cat/index.asp
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internacional i atraure públic de qualitat”. Finalment, Larrosa ha remarcat que el proper 
diumenge, dia 10 de novembre, es celebra el Dia Internacional de l’Enoturisme, i per 
commemorar aquesta efemèride diversos cellers de la Ruta del Vi obriran les seves portes al 
públic en general. 

Durant el transcurs de la jornada vitivinícola del proper dimecres, els assistents podran gaudir 
d’un maridatge de vins “Pallars” i productes agroalimentaris de la zona, així com una visita als 
cellers de vi del Pallars. 
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VILAWEB.CAT 

http://www.vilaweb.cat/acn/ultima-hora/4153784/20131104/pallars-preveu-doblar-dos-anys-

nombre-cellers-formen-do-costers-segre.html 

El Pallars preveu doblar en dos anys el nombre de cellers que formen part de la DO Costers 

del Segre 

13:4604.11.2013 

Lleida (ACN).- A la demarcació de Lleida hi ha 140 cellers i 4.300 hectàrees de vinya sota la 
Denominació d'Origen (DO) Costers del Segre. D'aquests, 6 cellers i 250 hectàrees estan al 
Pallars, una xifra que es pretén doblar en 1 o 2 anys. Ho ha dit aquest dilluns a Lleida l'alcalde 
de Tremp, Víctor Orrit, durant la presentació de la Jornada 'Vins d'alçada, cultius de nivell' que 
tindrà lloc aquest dimecres a la seu de l'Institut Geològic de Catalunya a Tremp. En els últims 3 
anys, el Pallars ha passat de tenir 3 cellers a 6 i es preveu arribar als 12 en 2 anys. El motiu és la 
bona pluviometria, la qualitat del sòl i, sobretot, l'alçada de la zona, que, a causa del canvi 
climàtic, la fan perfecta pel cultiu del vi. 

 

http://www.vilaweb.cat/acn/ultima-hora/4153784/20131104/pallars-preveu-doblar-dos-anys-nombre-cellers-formen-do-costers-segre.html
http://www.vilaweb.cat/acn/ultima-hora/4153784/20131104/pallars-preveu-doblar-dos-anys-nombre-cellers-formen-do-costers-segre.html
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RÀDIO SEU 

http://www.radioseu.cat/not%C3%ADcies/Agricultura+i+Ramaderia/El+Pallars+preveu+doblar

+en+dos+anys+la+pres%C3%A8ncia+a+la+DO+Costers+del+Segre 

El Pallars preveu doblar en dos anys la 
presència a la DO Costers del Segre 

L'altitud i el canvi climàtic juguen a favor de la zona, que actuament té sis cellers i 250 

hectàrees de vinyes 

El Pallars preveu que en dos anys es multipliquin per dos els cellers de la zona integrats a la 

Denominació d'Origen (DO) Costers del Segre. Actualment n'hi ha sis, que ocupen 250 

hectàrees. 

La DO suma un total de 140 cellers i 4.300 hectàrees, la majoria a la plana de Lleida. 

L'alcalde de Tremp, Víctor Orrit, ha remarcat a l'ACN que, tant al Pallars Jussà com al Sobirà, 

el sector vitivinícola té moltes possibilitats d'expansió, gràcies a la bona pluviometria, la 

http://www.radioseu.cat/not%C3%ADcies/Agricultura+i+Ramaderia/El+Pallars+preveu+doblar+en+dos+anys+la+pres%C3%A8ncia+a+la+DO+Costers+del+Segre
http://www.radioseu.cat/not%C3%ADcies/Agricultura+i+Ramaderia/El+Pallars+preveu+doblar+en+dos+anys+la+pres%C3%A8ncia+a+la+DO+Costers+del+Segre
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qualitat del sòl i, sobretot, l'alçada de la zona, que, a causa del canvi climàtic, la fan perfecta 

pel cultiu del vi. 

Cap al 1860, la vinya s'estenia per tot el Pallars i arribava fins a Esterri d'Àneu i era un pilar 

econòmic local, amb una producció de 21 milions de litres l'any. Però cap a principis de segle 

XX, i com a conseqüència de la plaga de la fil·loxera, aquest cultiu va anar desapareixent del 

Pallars coincidint amb una greu crisi socioeconòmica. 

Amb la situació actual, amb unes previsions climàtiques que duen a un augment de 

temperatures i un empitjorament de la pluviometria, el Pallars planteja una oportunitat 

viable i real de consolidació de cellers d'elaboració de vi de qualitat. 

Per donar a conèixer aquest domini geogràfic i tenir una visió de les oportunitats en el món 

del vi presents i futures, s'ha organitzat a Tremp la jornada "Vins d'alçada, cultius de nivell", 

que tindrà lloc aquest dimecres, dia 6, a la seu territorial de l'Institut Geològic de Catalunya 

Tremp-Pirineus. Hi participaran, entre d'altres, un productor francès de vins d'alçada i un 

expert en canvi climàtic. També es durà a terme un maridatge de vins de la subzona Pallars i 

productes agroalimentaris 'Al Teu Gust, Aliments del Pallars' a càrrec de Toni Lara, el millor 

sommelier de Catalunya 2013. 
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TWITTER AL TEU GUST ALIMENTS DEL PALLARS 

https://twitter.com/AtgPallars 

 

LA MAÑANA COMARQUES 

 

https://twitter.com/AtgPallars
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CIRCDETARRAGONA.COM 

http://www.circdetarragona.com/opinio/255/la-magia-del-pirineu 

 

 

 
 
 

http://www.circdetarragona.com/opinio/255/la-magia-del-pirineu

