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TORNA EL CORDEVI, EL FESTIVAL GASTRONÒMIC  

DEL PALLARS JUSSÀ 

 

 
 

Els propers mesos d’octubre i novembre el Pallars Jussà acull la segona edició 

del Festival CORDEVI, que omplirà la comarca de propostes diverses i originals 

relacionades amb el corder i el vi, però també amb una oferta molt més àmplia 

de productes, com la cervesa, l’oli, el safrà o la vedella ecològica. 

 

La voluntat del festival és promoure la gastronomia pallaresa i diferenciar la 

nostra oferta en un moment en el que a la comarca es desenvolupen diverses 

fires, que ja són una cita obligada per als amants del bon menjar. 

 

D’entre les activitats destacades del festival, es podrà gaudir de caminades 

amb pastors, de tastos, degustacions i tallers gastronòmics, de visites guiades 

o de sopars en llocs emblemàtics.  El ventall de propostes integrades dins del 

festival, que es concentren durant els caps de setmana dels mesos de tardor, 

conté des d’activitats gratuïtes i populars per a tots els públics, fins a iniciatives 

més exclusives i originals.   

 

Paral·lelament, i dins del marc del festival, un gran nombre de bars i 

restaurants oferiran menús especials km0 amb producte 100% pallarès i 

coincidint amb els caps de setmana de fira, es serviran Menú de Cuina de Fira, 

una proposta que ja s’estava fent els darrers anys.    

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

1. L’ORÍGEN DEL FESTIVAL 

 

Des de fa 4 anys el programa Al teu 

gust, aliments del Pallars desenvolupa la 

campanya de valorització gastronòmica 

que té com a protagonista la carn de 

corder. Aquesta estratègia sorgeix a 

partir d’un treball desenvolupat 

conjuntament amb la Fundació Alícia, 

l’objectiu del qual és principalment 

posicionar el nostre territori com a 

productor de corder de qualitat. 

 

A més, aquest any s’ha creat el Consell del Corder, un organisme que agrupa 

els 3 principals sectors implicats en l’estratègia del Corder de la comarca: 

ramaders, cuiners i carnissers.  

 

Aquest òrgan té com a objectiu pactar i impulsar accions que reivindiquin 

l’excel·lència d’aquest producte i en fomentin el consum. Entre les primeres 

activitats que s’han desenvolupat, destaca el nomenament dels xefs 

ambaixadors del corder del Pallars, 7 cuiners de reconegut prestigi a nivell 

català que s’han fet còmplices de l’estratègia cuinant corder i enregistrant petits 

vídeos amb receptes. Concretament, es tracta de l’Ada Parellada (Restaurant 

Semproniana, Barcelona), en Sergi de Meià (Restaurant Sergi de Meià, 

Barcelona), en Xixo Castanyo (Restaurant Malena, Gimenells), en Joel 

Castanyé (Restaurant La Boscana, Bellvís) Pep Nogué (gastrònom, 

col·laborador de diferents mitjans audiovisuals), Vicent Guimerà (Restaurant 

Antic Molí, Ulldecona) i Mateu  Casañas, Eduard Xatruch i Oriol Castro 

(Restaurant Compartir, Cadaquès). 

 

Una de les primeres 

accions que s’ha fet 

amb aquests cuiners 

és la gravació 

d’una sèrie de 

receptes amb carn de 

corder que en breu es 

publicaran als 

canals del programa Al 

teu gust, aliments del 

Pallars.  



 

 

 

 

 

El Festival CORDEVI també neix en el marc d’aquest Consell, i amb la 

complicitat del sector vitivinícola de la comarca. La idea és reforçar i ampliar la  

 

campanya “Cuina de fira”, desenvolupada els darrers 5 anys, tot sumant-hi 

activitats i propostes que donin més projecció i visibilitat al conjunt de les fires. 

Alhora, es vol donar protagonisme al corder, casant-lo amb el vi com a 

producte destacat i amb la idea de fomentar menús i propostes gastronòmiques 

100% locals o km0. 

 

2. EL NOM DEL FESTIVAL 

 

A partir del nom de dos productes emblemàtics del Pallars Jussà, i entenent 

que plegats formen un maridatge excel·lent, creem un joc que uneix les 

paraules CORDER + COR + VI.  

 
Aquest dos productes són els protagonistes del festival que us presentem. 

Nogensmenys, tot el ventall d’aliments que es produeixen i elaboren en 

aquesta comarca també tenen cabuda en l’oferta que hem programat, fent-la 

més atractiva i complerta. 

3. RECORREGUT 

El Festival CORDEVI neix l’any 2018 amb la voluntat de ser el referent de la 

gastronomia pallaresa i diferenciar tant l’oferta gastronòmica com la qualitat 

dels productes que s’elaboren a la comarca, precisament  en un moment en el 

que a la comarca es desenvolupen diverses fires, que ja són una cita obligada 

per als amants del bon menjar. 

 



 

 

 

 

Per tal de captar l’atenció del públic local i dels visitants i també per obrir al 

màxim la participació a tots els públics i butxaques, per a la primera edició 

exclusivament, es van estipulat uns preus promocionals molt atractius.  

L’èxit de la primera edició ha portat a l’Ajuntament de Tremp a l’organització 

d’una nova edició, aquest 2019. En aquesta ocasió hi ha una cinquantena 

d’activitats programades que incorporen propostes per a famílies, per a pública 

adult, així com jornades tècniques adreçades a públics professionals. 

 

4. LES ACTIVITATS 

 

4.1. LES FIRES DE TARDOR AL PALLARS JUSSÀ 

 

Com ja s’ha avançat, un dels objectius que té el CORDEVI és donar major 

visibilitat i projecció a les diferents fires de tardor que tenen lloc a la comarca 

del Pallars Jussà: la Fira Ramadera de la Pobleta, la Fira del Mostillo de 

Llimiana, la Fira del Bolet d'Isona, La Fira del Codony de Tremp, la 

Rememoració de la Fira de Salàs de Pallars i la Fira de Sant Martí de Talarn. 

 

Així, el programa recull les activitats relacionades amb la gastronomia i la 

ramaderia que es duen a terme a cadascuna d’aquestes fires. Formen part 

d’aquest apartat tot tipus de propostes, des d’esmorzars populars, fins a 

conferències. 

 

4.2. ACTIVITATS GUIADES I GASTRONOMIA 

 

A banda de l’oferta desenvolupada en el context de les fires, el festival té la 

voluntat de donar protagonisme als productors i restauradors de la comarca i és 

per aquest motiu que s’incorporen al programa un seguit d’activitats pensades 

exclusivament per a l’ocasió. 

 

Aquest apartat recull visites a diverses explotacions ramaderes i agrícoles, 

tallers de cuina, degustacions i sortides, entre altres, destacant l’acte central 

que tindrà lloc el divendres 18 d’octubre al Molí de l’Oli de La Pobla de Segur.  

 



 

 

 

 

 
 

Aquest acte consistirà en una visita guiada al Conjunt Modernista de Casa 

Mauri i un sopar inèdit al Molí de l’oli de la Pobla de Segur, on els olis nous 

seran el fil conductor. El sopar serà un menú degustació de 7 plats maridats 

amb cerveses, vins i licors de la comarca i anirà a càrrec dels cuiners Montse 

Blesa, del restaurant La Cuineta, Nasi Solé, de l’Hotel Solé i Josep Palau, de 

Casa Masover de Buira, membres de l’Associació APAT Pallars 

 

- Experiències amb ramaders i cellers.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Malgrat que al programa s’hi poden trobar experiències amb altres productors, 

destaquem les que es duran a terme amb ramaders i vinaters. Es tracta de 3 

ramaders i 4 cellers que obren les portes de casa seva per mostrar com 

treballen d’una manera lúdica i divulgativa. Així, podem trobar des de 

caminades per antigues cabaneres (camins de pastors) fins a berenars o 



 

 

 

 

trepitjades de raïm a la vinya. Com no pot ser d’una altra manera, tots ells a la 

comarca, en un entorn de gran bellesa.  

 

- Altres productors: safrà, oli, cervesa artesana i ratafia 

 

A banda del corder i el vi, el Pallars Jussà compta amb una àmplia cistella de 

productes agroalimentaris de qualitat.  

 

Així, en aquesta primera edició se sumen al festival activitats que tenen com a 

protagonista les cerveses artesanes, amb tastos maridats amb corder; la 

ratafia, amb demostracions de cuina: o el safrà, amb experiències de 

recol·lecció. 

 

 
 

Totes les activitats incorporen la participació d’altres productors a l’oferta de 

tastos i àpats. 

 

5. L’OVELLA AL PALLARS. 

El Pallars és la comarca de Catalunya on hi ha més caps d’ovella productiva i 

compta amb una raça autòctona: la xisqueta. La configuració del paisatge i la 

manera de viure de molts dels seus habitants són un motiu important per 

entendre la força del corder com a marca del Pallars.  

 



 

 

 

 

 
 

Amb l’objectiu de reforçar aquesta idea i tenint en compte el potencial del 

corder, en el marc del projecte Al teu gust, aliments del Pallars, juntament amb 

la Fundació Alicia i els productors i restauradors del territori, l’Ajuntament de 

Tremp va iniciar una campanya divulgativa i de promoció del consum de corder. 

Aquesta festa és una acció més de totes les que s’estan impulsant. 

 

EL VI AL PALLARS 

El Pallars, a l’Alt Pirineu, ha estat històricament una terra de vins que al llarg 

del s.XX va anar substituint la vinya per altres cultius fins el punt que 

l’elaboració de vi gairebé desapareix.  A inicis del XXI  degut al canvi climàtic, 

grans cellers fan una aposta per plantar vinya als Pirineus, al Pallars. Degut a 

això, molts petits propietaris van plantar vinya fins al punt que l’extensió de 

vinya es va doblar en només una dècada. Mica en mica, van deixar de vendre 

el raïm a aquestes grans marques i van crear els seus propis cellers.  

 



 

 

 

 

Avui el Pallars es troba en un moment d’ebullició vitivinícola ja que en els 

darrers anys s’ha produït una explosió de petits cellers liderats per joves molt 

formats que han fet una aposta per la qualitat i pels  dos elements que donen 

singularitat els vins del Pallars: la varietat tèrmica provocada per l’alçada i per 

un terreny únic geològicament i paleontològicament parlant. Avui, la cultura del 

vi ha tornat al Pallars per quedar-s’hi i amb ella, el complement ideal per la 

reconeguda gastronomia pallaresa així com a recurs turístic per el turisme de 

natura a l’Alt Pirineu. 

 

SUPORT I COL·LABORACIÓ 

 

El Festival CORDEVI està impulsat pel  programa Al teu gust aliments del 

Pallars, de l’Ajuntament de Tremp, i compta amb la col·laboració dels municipis 

de la comarca que acullen i impulsen activitats durant el festival, així com de 

productors i restauradors que en són els protagonistes, associacions 

professionals i altres entitats del territori com el Consell Comarcal del Pallars 

Jussà. 

 

Al teu gust, aliments del Pallars entre altres objectius, vol posar en valor els 

productes agroalimentaris que es produeixen a la comarca del Pallars Jussà i 

contribuir a la seva comercialització i a la divulgació de la seva excel·lent 

qualitat. El sector ramader de l’oví ocupa un espai important  dins del projecte i 

ja s’han desenvolupat diverses accions encarades tant a la promoció com a la 

formació de professionals d’aquest àmbit. 

 

 

MÉS INFORMACIÓ 

 

 Ajuntament de Tremp  

Dolors Etxalar  

Programa agroalimentari Al teu gust aliments del Pallars. 

Àrea de Promoció Local 

973650005 – ext. 341  

 

@ATGPallars 

  

 www.facebook.com/ATGPallars 

 

www.instagram.com/atgpallars  

 

Web: www.alteugust.com/cordevi                  

https://twitter.com/AtgPallars
http://www.facebook.com/ATGPallars
http://www.instagram.com/atgpallars
http://www.alteugust.com/cordevi

