
Un programa de dinamitzacióUn programa de dinamització 
agroalimentària al Pallars Jussà



El projecte arrenca d’un procés de 
i i ió i dparticipació ciutadana on es 

debatia el model dedebatia el model de 
desenvolupament ( any 2008-2009).



Emergeixen com sempre els valors 
del patrimoni agroalimentari i la 

necessitat de potenciar lonecessitat de potenciar-lo



Es fonamenta amb un treballEs fonamenta amb un treball 
conjunt amb altres j

administracions, productors i 
i i t í tiassociacions turístiques.



Treballa en 3 eixos:Treballa en 3 eixos: 

• La millora de la competitivitat de les empreses que 
l’integren: tallers, seminaris, intercanvis,  

t i di id lit t ti i ió fiacompanyament individualitzat, participació en fires 
especialitzades. 
Promoció i difusió del patrimoni agroalimentari tant dins• Promoció i difusió del patrimoni agroalimentari tant dins 
com fora de la comarca: accions a les escoles, a les 
fires comarcals, esdeveniments gastronòmics...fires comarcals, esdeveniments gastronòmics...

• Creació de sinèrgies entre el sector agroalimentari i la 
restauració



• Accions de millora de la competitivitat













Accions de promoció i difusió











10 raons per consumir productes 
Al teu gust, aliments del Pallars

1 Perquè són productes de qualitat1.-Perquè són productes de qualitat.
2.-Perquè fomentem l’economia local : creen ocupació i mantenen el petit 

comerç.
3.-Perquè assegurem el manteniment de l’activitat agrícola i ramadera de casa3. Perquè assegurem el manteniment de l activitat agrícola i ramadera de casa 

nostra.
4.- Perquè invertim en el futur del nostre territori: donem oportunitats als 

emprenedors i confiem en la seva feina.
5 P è j d t l lt li tà i d l t5.- Perquè ajudem a perpetuar la cultura alimentària de la nostra comarca.
6.- Perquè diferencien i donen autenticitat a la gastronomia local.
7.-Perquè contribuïm a la conservació de les races autòctones i les varietats 

localslocals.
8.-Perquè evitem despeses econòmiques i ambientals en el transport.  
9.-Perquè són saludables i formen part de la dieta mediterrània.  
10.- Perquè garantim la conservació d’un paisatge viu amb les persones com a10. Perquè garantim la conservació d un paisatge viu amb les persones com a 

protagonistes.
I en definitiva, perquè són boníssims!



• Creació de sinèrgies entre el sector 
li t i i l t ióagroalimentari i la restauració













Acompanyament tècnic als 
restaurants de la comarca

• 16 restaurants participants16 restaurants participants
• 1 informe individual i 1 informe global amb 

t f tipropostes formatives
• 1 pla de formació a 3 anysp a de o ac ó a 3 a ys













El treball amb AliciaEl treball amb Alicia

• Objectiu: consensuar una estratègia de 
i ió tid i l d lcomunicació compartida vinculada a la 

promoció eno-gastronòmica de la 
comarca.

• Promoció i valorització de la comarca a 
través de la seva gastronomia.



• Entrevistes i visites amb diferents productors i 
restauradors adherits al programa

• Informe – proposta
• Debat conjunt i recollida de propostesDebat conjunt i recollida de propostes



Perquè Pallars Terra de corder



La pertinença: el corder és omnipresent al 
Pallars, forma part del seu paisatge. La 
comarca és una de les que posseeix méscomarca és una de les que posseeix més 
caps d’ovella productiva.



Les tradicions: perduren tradicions 
vinculades a la cria i maneig i també al 
processament de la carn del corderprocessament de la carn del corder.



La cuina: el receptari tradicional de lesLa cuina: el receptari tradicional de les 
comarques de muntanya i  en particular 
del Pallars té el corder com a 
protagonista.p o ago s a
A més, la girella en pot ser la icona.



L’autòctona: la xisqueta. 























Tota comesa col·lectiva demana confiança. Des dels jocs infantils fins a les 
complexes institucions socials, els humans no podem treballar si no és que 
aparquem el recel mutu. Una persona aguanta la corda. L’altra salta. Una fixa 
l’escala, l’altra puja. Per què? En part, perquè esperem reciprocitat, però també 
perquè existeix una propensió natural a treballar cooperativament a fi de 
treure’n un guany col·lectiu.



Què hem anat aprenent i quins 
són els valors o actituds que 

considerem clau?considerem clau?

ESCOLTARCREURE

MANTENIR
LA IL·LUSIÓ COOPERAR

IMPLICARAVALUAR I 
REFLEXIONAR

COMUNICAR
I DIFONDRE



Creure



Escoltar



CCooperar



Implicar bons p
professionals



www.alteugust.wordpress.com

Comunicar i 
dif ddifondre



Avaluar i 
reflexionar



Mantenir la 
il·lusió


