DEL 2 D’OCTUBRE
AL 14 DE NOVEMBRE
2021
Menús Km0, experiències
gastronòmiques, música
en directe, visites a
productors i molt
més!

Més informació a: www.festivalcordevi.cat
@atgpallars

@AtgPallars
#cordevi

@ATGPallars

El Pallars és un referent de la gastronomia dels
Pirineus: un entorn excepcional i ple de contrastos
on ve de gust seure a taula, tastar productes autèntics i viure experiències úniques de la mà de les
persones que els fan.
El festival CORDEVI t’ofereix conèixer aquestes
persones, compromeses amb la qualitat i la terra,
en un moment en què el paisatge està especialment bonic.
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www.festivalcordevi.cat
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PRESENTACIÓ

El Festival gastronòmic del Pallars Jussà

A partir de l’1 d’octubre
Diferents bars deTremp
Tasta els autèntics Paquitos i escull el guanyador de l’edició 2021! (més
informació a la web www.festivalcordevi.cat)

De l’1 al 3 d’octubre
FIRA RAMADERA DE LA POBLETA DE BELLVEÍ

FIRA

Consulteu el programa complet a www.torredecapdella.org

Divendres 1 d’octubre
16h Jornada tècnica sobre La llet i els formatges del
Pallars. (organitzada per l’ECA Pallars)

 Lloc: Carpa de la Fira Ramadera de la Pobleta de Bellveí
Inscripcions a ECA Pallars. Tel: 973 65 01 79.

Dissabte 2 d’octubre
Tremp
17h Presentació “Llavors d'Oportunitats i mil maneres de
participar-hi”. A càrrec d’Alba Jussà SCCL.

 Trobada al Parc de bombers de Tremp.
Tast de les diferents varietats tradicionals de tomates maridades
amb olis del Pallars
Inscripcions a https://forms.gle/tb2d6ZczqNQG23ft7

A partir de mitjans d’octubre Safraners per un dia amb
Safrà del Montsec.
Inscripcions i reserves a info@safradelmontsec.com Tel. 605 028 536
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Sant Miquel de Barcedana
17.30h Concert de FAR OUT al Castell de Sant Gervàs
i tast de productes de la Vall de Barcedana

 Castell de Sant Gervàs
4Preu adults: 15€, infantil (4 a 12 anys): 5€.
✍ CAL INSCRIPCIÓ
Far out és un duet femení de la Pobla de Segur que
fa versions en acústic a guitarra i veus.

Escaneja el qr
i compra la
teva entrada!

Inclou tast de vins del celler Miquel Roca i cerveses
Oliba maridat amb tapes de Casa Roca de la Vall, i mel i
oli de Sodelplana.

El Festival Gastronòmic del Pallars Jussà

Dissabte 9 d’octubre

Diumenge 10 d’octubre
Figuerola d’ Orcau
11.30h Aperitiu a la vinya de Terrer de Pallars i concert
de Sergi Estella (https://spoti.fi/3tQgCOo)

 Trobada a l’encreuament d’Orcau.
4Preu adults: 15€, infantil (4 a 12 anys): 5€.
✍ CAL INSCRIPCIÓ
Sergi Estella és cantant, músic i compositor multinstrumentista, influenciat pel blues, el folk i el rock.
Amb la seva proposta “One Man Band” ens presenta
instruments inventats per ell mateix i acompanyats
de lletres que parlen de coses quotidianes amb un
toc d’humor.
Inclou tast de vins de Terrer de Pallars amb productes de la Carnisseria Fondevila i Forn de pa La fornera.

Escaneja el qr
i compra la
teva entrada!
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Diumenge 10 d’octubre
Conques
19h Concert de Demian Band a Cal Jou de Conques
✍ CAL INSCRIPCIÓ
Espectacle que es defineix com un dels directes més contundents que
pugui gaudir un amant del millor Rock-blues damunt d'un escenari.
Demian ha realizat nombroses gires a Sudamèrica, Europa i els EUA, i ha
compartit escenari amb grans artistes.
Concert exclusiu per als clients de dinars o sopars d'aquell dia. Dinar de
13h a 15h i sopar de 20h a 22:30h. Consulteu l’oferta gastronòmica als
menús km0.
Reserves 676 36 80 08
Més informació: www.caljou.com // @caljouconques

Dilluns 11 d’octubre
Tremp
18.30h Concert de Rambalaya (https://spoti.fi/3CaXCgr)
 Plaça Capdevila
4Preu: 8€.
✍ CAL INSCRIPCIÓ
Un autèntic all-star de músics donen naixement a
aquest projecte com a complement a la seva
presència en grups de renom, i que té el Rhythm &
Blues dels 50 i els 60 com a base.
Inclou una degustació de Paquito a qualsevol dels
bars de Tremp participants. La degustació es podrà fer
fins el 17 d’octubre. Consulteu l’oferta de Paquitos a:
https://festivalcordevi.cat/
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Escaneja el qr
i compra la
teva entrada!

Sort
20.30h Pícnic nocturn amb activitat d’astronomia al Celler del Batlliu de Sort
4Preu: 20€.
✍ CAL INSCRIPCIÓ

FIRA

Sopar sota les estrelles al Celler Batlliu de Sort, ubicat
en una situació privilegiada per a l’observació del cel
nocturn.

Inclou un entrepà de corder de la Vall d’Àssua a
càrrec de l’Associació Gastronòmica de la Xicoia, vins
del Batlliu o cerveses del Pallars i la descoberta dels
secrets de l’Univers de la mà de Montse Ballbè
(Obaga Activitats)

Escaneja el qr
i compra la
teva entrada!
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Divendres 15 d’octubre

Diumenge 17 d’octubre
La Pobla de Segur
13.30h Dinar i cafè concert amb Tori Sparks a la
Ctretze (https://spoti.fi/2VOc1ja)
4Preu: 20€.
✍ CAL INSCRIPCIÓ
Tori Sparks és una cantautora nord-americana
coneguda per les seves lletres poc convencionals i
la seva combinació d’influències folk, rock i blues.
Inclou un dinar degustació amb diferents talls i
elaboracions de corder de diferents carnisseries (Cal
Tomàs, Cansaladeria Bellera, Carns Bastús i Guàrdia,
carn, embotits i formatge) maridades amb cerveses
Ctretze. Les postres consistiran en una degustació
de Licors Portet i galetes artesanes de Postres de
Músic.

Escaneja el qr
i compra la
teva entrada!
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.

Dimarts 19 i dimecres 20 d’octubre
Tremp
17:30h Curs de cuina amb corder i bolets (3h)
a càrrec d’Oriol Pallarès i Mariano Gonzalvo.
 Obrador És Pallarès (Carrer la Canadenca, 21)
4Preu: 3€.
✍ CAL INSCRIPCIÓ
Adreçat a tots els públics. Els menors han d’anar
acompanyats d’un adult.

Escaneja el qr
i compra la
teva entrada!

Activitat organitzada en col·laboració amb les XX
Jornades Micològiques del Pallars Jussà.

Dissabte 23 d’octubre
Basturs
10.30h Pastor per un dia amb el ramat de
casa Quiquet.
 Trobada a la zona d’aparcament dels estanys
de Basturs.
4Preu adults: 10€, infantil (4 a 12 anys): 5€.
✍ CAL INSCRIPCIÓ

Escaneja el qr
i compra la
teva entrada!

Coneixerem el dia a dia dels pastors amb una xerrada
amb ramaders i ramaderes de la Conca Dellà. Inclou
esmorzar amb girella i embotits.

Diumenge 24 d’octubre
XX Jornades micològiques del Pallars Jussà
9h Sortida al bosc per a la recollida i identificació de bolets, a càrrec d'Evarist March.
Botànic. Director de Naturalwalks.
 Trobada a l’Epicentre (Centre de visitants)
✍ CAL INSCRIPCIÓ
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Els desplaçaments es faran en cotxes particulars.

Escaneja el qr
i compra la
teva entrada!
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Dissabte 30 d’octubre, Fira
del Codony
Tremp
Activitats especials per a tots els públics amb
motiu del vinté aniversari.

FIRA
9:00h Taller de fotografia gastronòmica “El
Codony” a càrrec de Cristina Reche

 A determinar
✍ CAL INSCRIPCIÓ
Organitza associació fotogràfica del Pallars
Més informació i inscripcións a fotorural2020@gmail.com
o trucant a 696946903 (Xavi)

INSCRIPCIONS

Diumenge 31 d’octubre
Fígols de Tremp
10h, 11.30h i 13h ( 3 passis) Escape Room i tast a la
finca del Vinyer

 Finca del Vinyer
4Preu adults: 15€
✍ CAL INSCRIPCIÓ

Grups de màxim 10 persones.
Inclou tast de productes de Casa Badia maridats amb
vins d'El vinyer. (Amb la col·laboració del Geoparc
Orígens)

Escaneja el qr
i compra la
teva entrada!
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Divendres 5 de novembre
Tremp
De 9.30h a 14h 9a jornada de vins dels Pirineus
 Seu del l’ICGC a Tremp
✍ CAL INSCRIPCIÓ
Inscripció a: alteugust@tremp.cat
Més informació a www.alteugust.com

Dissabte 6 de novembre
Salàs de Pallars
9h Caminada de Salàs a Rivert i esmorzar de pastor
 Sortida des de l’alberg de Salàs (Carrer Raval de Capdevila).
4Preu adults: 10€, infantil (4 a 12 anys): 5€.
✍ CAL INSCRIPCIÓ
Caminada d’uns 6 km amb 300m de desnivell, cal
portar roba i calçat aptes per caminar i aigua.
Un cop a Rivert, esmorzar a base de corder a la
brasa a l’Aula de Natura de l’Hort del capellà. La
tornada es farà a peu i en cas de necessitat l'organització facilitarà el trasllat en vehicle.

18.30h Lectura dramatitzada de poemes
a càrrec de Josep Pedrals al Celler Batlliu
de Sort i tast de productes de l’Associació de Productors del Parc Natural de
l’Alt Pirineu.
 Trobada al Celler Batlliu de Sort
4Preu adults: 15€
✍ CAL INSCRIPCIÓ
Josep Pedrals és un poeta i recitador nascut a Barcelona l’any 1979. Escriu per necessitat, per voluntat i
per encàrrec.
Inclou un tast de productes de l’Associació de
Productors del Parc Natural de l’Alt Pirineu.
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Escaneja el qr
i compra la
teva entrada!

Escaneja el qr
i compra la
teva entrada!

La Pobla de Segur
19h Visita guiada al Conjunt Modernista de Casa Mauri
i sopar inèdit al Molí de l’oli de la Pobla de Segur.
4Preu: 48€
✍ CAL INSCRIPCIÓ
Us proposem un sopar molt especial on els olis nous seran el fil conductor. Per començar tindrem l’oportunitat de conèixer el conjunt modernista de Casa Mauri a través d’una visita guiada que acabarà al Molí de
l’Oli on els productors de la comarca ens oferiran un tast d’olis nous. Tot
seguit, el sopar consistirà en un menú degustació de 7 plats maridats
amb cerveses, vins i licors de la comarca i que serà elaborat pels 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. .

El Festival Gastronòmic del Pallars Jussà

Dissabte 12 de novembre

Places limitades. Cal formalitzar la reserva fent transferència al número
de compte: ES 40 0081 0399 2000 0111 9016 indicant nombre de
reserves i nom i cognoms.

Diumenge 13 de novembre
Talarn
A les 12h Aprèn sobre apicultura: xerrada i demostració de cuina.
 Plaça Anna Maria Janer
4Preu adults: 5€, infantil (4 a 12 anys): gratuït.
✍ CAL INSCRIPCIÓ
Tast de mels de diferents productors de la
comarca i xerrada a càrrec de Josep Oller ( apicultor pallarès). A continuació, demostració de
cuina amb mel a càrrec Eva Basela i Marta Pérezde la Fundació Alicia.

Escaneja el qr
i compra la
teva entrada!
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BARS I Restaurants
que oferiran menús
km0 Pallarès
BUIRA
Casa Masover – 973 661 700.
Del 2 d’octubre al 14 de novembre per
encàrrec.
CELLERS
Hotel Terradets – 973 651 120. Els caps
de setmana del 2 d’octubre al 14 de
novembre, per encàrrec i taula complerta.
CONQUES
Cal Jou – 676368008. Els caps de
setmana del 2 d’octubre al 14 de novembre, per encàrrec.
ISONA
Bar Miami– 973 664172. Els caps de
setmana del 2 d’octubre al 14 de novembre.
La Rosta – 973 664 098. Els caps de
setmana del 2 d’octubre al 14 de novembre.
LA POBLA DE SEGUR
Hotel Solé – 973 680 452. Els caps de
setmana del 2 al 14 d’octubre.
Braseria les Falles – 691 035 011. Tots
els dies del 2 d’octubre al 14 de novembre, excepte els dilluns que està tancat
per descans setmanal.
Ctretze– 672174288. Els caps de setmana del 2 d’octubre al 14 de novembre
Pirineu–603467820. Els caps de setmana
del 2 d’octubre al 14 de novembre
LA POBLETA DE BELLVEÍ
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Bar Felip – 973 661 773. El cap de
setmana del 2 i 3 d’octubre.
L’Era del Marxant – 973 661 735. Tots els
caps de setmana del 2 d’octubre al 14 de
novembre.

L’Era d’en Balust – 973 676 227 – 638 026 782. Els
caps de setmana del 2 d’octubre al 14 de novembre.
L’Era del Salasse – 973 676078. Els caps de
setmana del 2 d’octubre al 14 de novembre.
SANT MARTÍ DE BARCEDANA
Casa Roca – 973 651 070 – 699 705 372. Els caps
de setmana del 2 d’octubre al 14 de novembre, per
encàrrec i taula complerta.
SENTERADA
Casa Leonardo – 973 661 787. Els caps de setmana
del 2 d’octubre al 14 de novembre.
TREMP
Ca l’Aurèlia – 973 664 468. Els caps de setmana
del 2 d’octubre al 14 de novembre.
Cal Borrell – 973 652888. Tots els dies del 2
d’octubre al 14 de novembre.
És Pallarès – 973 654 621. Del 2 d’octubre al 14 de
novembre per encàrrec.
Hostal Buenos Aires – 973 650 727. Tots els dies
del 2 d’octubre al 14 de novembre. (reserva prèvia
de 24h
Hotel Segle XX – 973 650 000. Per encàrrec, els
caps de setmana del 3 d’octubre al 15 de novembre.
Les vidrieres– 973 651 851. Els caps de setmana
del 2 d’octubre al 14 de novembre per encàrrec.
Restaurant Llac Negre – 973 650 071. Els caps de
setmana del 2 d’octubre al 14 de novembre.
Tapes i vins – 973 651008. El cap de setmana del
30 d’octubre
Willie– 973 651 238. Els caps de setmana del 2
d’octubre al 14 de novembre.
VILAMITJANA
Casa Catarri– 973 676 227. Els caps de setmana
del 2 d’octubre al 14 de novembre.

INFORMACIÓ

SALÀS DE PALLARS
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Hotel Arturo – 973 661 721. El cap de setmana del
2 i 3 d’octubre.
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Capdella

L-503

Torre de Capdella
Buira
Sarroca
de Bellera La Pobleta
de Bellveí
N-260

Senterada
N-260

Toralla

N-230

La Pobla de Segur
Claverol

Rivert
Salàs de Pallars
Talarn

Pont
de Montanyana

Orcau
Basturs
Figueroa
d’Orcau

Tremp

Castell
de Mur

Sant Esteve
de la Sarga
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Gerri
de la Sal

C-13

Gavet
de la Conca
Llimiana

Cellers
Sant Martí
de Barcedana

Isona
C-1412
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El Pallars Jussà
a Catalunya
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✍

Per a participar a les activitats que requereixen inscripció
prèvia, podeu fer la vostra reserva:
- Escanejant el Qr corresponent que us durà a la web de compra
d’entrades
- La pàgina web www.festivalcordevi.cat
- Trucant a l’Ajuntament de Tremp, al 973 650 005 Promoció Local ext. 341 o 348. De 8h a 15h de dilluns a divendres.

ATENCIÓ!
Totes les activitats tenen un màxim d’aforament que estarà en funció de les
indicacions de les autoritats sanitàries.
És obligatori complir les normatives relatives a la prevenció de contagis de la
COVID 19: no participar en les activitats si es tenen símptomes, fer ús de
mascareta, mantenir la distància establerta i utilitzar el gel hidroalcohòlic que
l’organització posarà a disposició dels participants.
L’organització es reserva el dret d’alterar el programa.

Organitza

Col·laboren

Aquesta acció està subvencionada pel Servei d’Ocupació de Catalunya en el marc dels
programes de Suport al desenvolupament local.

Amb el suport de

