
Jornada “Productes locals i venda de proximitat,

valor de territori a la Ribera d’Ebre”



La clau de la bona cooperació

Equip humà/ Treball en equip

Objectius compartits/ Consensuats

Ganes/ necessitat

Diàleg, confiança i transparència

Interlocutors

Humilitat





421 fotos  c lassif icades

50.520 impressions

40.416 usuaris  impactats

25.260 Interaccions totals



2013

Creació de s inergies entre  restauradors i  productors

Acompanyament tècnic  a ls  restauradors

Pla  de formació pels  restauradors

2014

Pallars  Terra de corder

Promoció  eno-gastronòmica del  terr i tor i



2013

Creació de sinergies entre restauradors i 

productors

Jornades de trebal l

Sopars de productes amb noms i  cognoms

2014



Acompanyament tècnic als restauradors

Diagnosi

Informe individual  de  cada restaurant  part ic ipant

Informe Global  

2014

Resultat:  P la  de formació



2013

Pla de formació pels restauradors



2013

Pallars Terra de corder

Nous tal ls  del  corder

Noves receptes amb corder

Plat  estre l la de  tots  e ls  actes

Promoció a  carnisser ies i  Restaurants

Creació del  Consel l  de  Corder



2013

Promoció eno-gastronòmica del territori

Show Cooking a f i res

Sopar maridatge al  Kursal

Pal lars  Foodfest

Tast  de  producte local  en jornades

Presentació Vine al  Pal lars  a l  Palau Robert

Red mountains beer Fest

2014



2013

Promoció eno-gastronòmica del territori

Curtmetratge Xisca

Elaboració del  Receptar i  del  Corder

Xef  ambaixadors del  corder

Canal  Gire l la

2014



Reconeixement
a la bona feina



I  tot això Per què?

2018

3-4 L icors

Mit jana 15 v ins

Alguna carta  és 100% pal lars

2008

1 o  2  L icors

4-5 v ins Alguna carta  és 100% pal lars

Ol i  del  Pal lars

Corder amb nom

Vedella amb nom

Xol ís ,  g i re l la amb nom

4-5 v ins

Corder

Vedel la

Xol ís ,  g i re l la



Sumar i  multiplicar

2008

Som una comarca de pas  i  aquí  no hi  ha res

2018

Tenim un terr i tor i  impressionant,  p le  de racons magníf ics  on es  menja 

molt  bé.

Avui  som un dest í !  

Continuem!



MOLTES
gràciesgràcies

Associació de professionals de 

l'àmbit turístic del Pallars Jussà


