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El Festival Gastronòmic del Pallars Jussà
del 3 d’octubre al 15 de novembre de 2020

Menús Km0, experiències enogastronòmiques,
descoberta de camins ramaders, visites a productors...

Més informació a: www.alteugust.com/cordevi

Per tercer any consecutiu, el festival CORDEVI us
ofereix la manera més atractiva i més autèntica de
gaudir del Pallars i la seva gastronomia.
Si voleu viure experiències úniques amb els millors
amfitrions... Consulteu el programa que us
presentem tot seguit.

Us esperem
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www.alteugust.com/cordevi

El Festival Gastronòmic del Pallars Jussà

PRESENTACIÓ

El Festival gastronòmic del Pallars Jussà

Del 2 al 4 d’octubre
Isona i Conca Dellà
Del 2 al 4 d’octubre:
LO FESTIVAL DE SENDERISME DE LA CONCA DELLÀ.
Consulteu el programa complet a
https://www.isona.cat/festivalsenderisme

Dissabte 3 d’octubre
De 9h a 13h: Un passeig pel planeta Mart i els
Estanys de Basturs.

 Lloc de sortida: davant la font de Conques.
4Preu adults 12 €, infantil ( fins a 12 anys): 6 €.
Inscripcions a info@guiesvallfosca.com
Tel 626 53 25 11 / 629 57 63 52.

Recorregut per la zona coneguda com el Mont de Conques i els Estanys de
Basturs de la mà del director científic del Geoparc Mundial UNESCO
Orígens, Xavier Mir. Al finalitzar, tast de productes locals de Forn de pa
Constante, Carns Monsó, Xolis del Pallars i Formatges Vilavella

De 16h a 19h: Indrets mítics i llegendaris de la Conca.

 Lloc de sortida: davant l’esglesia nova de Biscarri.
4Preu adults 12 €, infantil ( fins a 12 anys): 6 €.

Inscripcions a info@piritrek.com Tel. 680 23 94 23

Visita alguns dels indrets més llegendaris de Biscarri i Benavent de la mà de
l'escriptor Pep Coll, qui explicarà les històries que han passat de pares a
fills. Al finalitzar, tast de productes locals de Forn de pa Constante, Carns
Monsó, Xolis del Pallars i Formatges Vilavella

Diumenge 4 d’octubre
De 9h a 13h: Els despoblats de Siall i LLordà.

 Lloc de sortida: davant l’ermita de la Posa.
4Preu adults 12 €, infantil ( fins a 12 anys): 6 €.

Inscripcions a info@rutespirineus.cat Tel. 691 77 29 66

Itinerari circular per La Posa, Siall i Llordà. Un recorregut pels antics camins
d'uns pobles ja pràcticament abandonats. Al finalitzar, tast de productes
locals de Forn de pa Constante, Carns Monsó, Xolis del Pallars i Formatges
Vilavella
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Els Masos de Llimiana i Figuerola d’ Orcau
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

La floració del safrà és el moment clau de la collita i també un espectacle
únic que t’ofereix el millor moment per aprendre ho tot sobre aquest
producte. Participa en la collita del safrà, emporta't el que recullis i si vols,
pots acabar amb un esmorzar a l'aire lliure.

Diumenge 11 d’octubre
11.30h Espectacle Vi, glosa i estrelles a plena llum i
aperitiu a la vinya de Terrer de Pallars.

 Trobada a l’encreuament d’Orcau.
4Preu adults: 15 €, infantil de 6 a 12 anys: 5 €.
✍ CAL INSCRIPCIÓ
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10 i 11 d’octubre

Vi, glosa i estrelles és un espectacle lúdic i divulgatiu en què es van
descobrint les connexions entre el món del vi i els astres, a través de la
cançó amb text improvisat, la divulgació astronòmica, la poesia, els contes
i les cançons. Inclou tast de vins de Terrer de Pallars amb productes de la
Carnisseria Fondevila i Forn de pa La fornera.

18 d’octubre
La Pobla de Segur
Diumenge 18 d’octubre
12.00 h Aperitiu-Concert a la Ctretze .
4Preu: 15 € . Infantil de 6 a 12 anys: 5 €
✍ CAL INSCRIPCIÓ
Concert a càrrec de JAZZITU, versions de jazz i blues a piano i veu. Ho
acompanyarem d’un tast de platillos a base de corder maridats amb
cerveses artesanes. Degustarem diferents talls i elaboracions de la mà de
Cal Tomàs, Cansaladeria Bellera, Carns Bastús i Guàrdia, carn, embotits i
formatge.

5
Fotografia: Jordi Peró

El Festival gastronòmic del Pallars Jussà

24 i 25 d’octubre
XIX JORNADES MICOLÒGIQUES DEL PALLARS JUSSÀ
Dissabte 24 d’octubre
19.00 h. Conferència en línia. “Bolets amb història:
xerrada a l’entorn dels usos populars i moderns dels
ingredients misteriosos de la tardor” a càrrec d’Evarist March
Sarlat, biòleg. Director de Naturalwalks.
Enllaç a la videoconferència: https://ja.cat/ScT5E

Diumenge 25 d’octubre
10.00 h “Un passeig des de casa pel món dels bolets del
Pallars” al canal de youtube del Consell Comarcal del Pallars Jussà.
Sortida-passejada pels boscos del Pallars Jussà amb el guiatge micològic
d’Evarist March Sarlat, biòleg. Director de Naturalwalks.
Connecteu-vos seguint l’enllaç: xixjornadesmicologiques.pallarsjussa.net

24 d’octubre
Orcau i Basturs
Dissabte 24 d’octubre
A les 11h Toscavi (Celler Sauvella i Eureka SGN)

 Trobada a l’aparcament dels estanys de Basturs.
4Preu: 10 € (aquesta activitat està cofinançada pel
Geoparc Orígens)

✍ CAL INSCRIPCIÓ
Us convidem a fer una volta pels Estanys de Basturs on les fonts d’aigua
subterrània riques en carbonat càlcic han permès l’acumulació de tova
calcària (localment coneguda com tosca) durant milers d’anys. Aquesta
roca, molt porosa i resistent, ha estat tradicionalment utilitzada en la
construcció de les voltes que formen els sostres dels cellers de la Conca.
Per culminar la sortida ens desplaçarem al Celler Sauvella a Orcau on
podreu gaudir d’una experiència enològica única sota el seu sostre de
tosca en volta.
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31 d’octubre i 1 de novembre
Tremp
Dissabte 31 d’octubre:
FIRA DEL CODONY DE TREMP.

FIRA

Consulteu el programa complet a
www.ajuntamentdetremp.cat

Diumenge 1 de novembre
9h Safraneja’t.
 Safrà del Pallars (Camí dels Nerets “La casilla”, Vilamitjana). Inclou
esmorzar
4Preu adults: 10 €, infantil de 6 a 12 anys: 5€
✍ CAL INSCRIPCIÓ
Activitat guiada en la que podràs aprendre des de la recol·lecció fins a les
diferents varietats d’aquest producte i els orígens de la recuperació
d’aquest conreu a la nostra comarca. I per finalitzar gaudiràs d’un esmorzar
molt especial a càrrec de Badia Xarcuters i Celler Vila Corona.

12.30h Maridatge enoartístic a la vinya del Vinyer.

 Celler El Vinyer (Fígols).
Preu: 15 €.

✍ CAL INSCRIPCIÓ
Clara Peya i Sílvia Capell ens oferiran una experiència enocultural on el vi,
el piano i el circ compartiran territori. Inclou un tast de vins del Vinyer
amb productes de la carnisseria Castilló i Forn de pa Ribera.
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i 8 de novembre

Salàs de Pallars i Talarn
Dissabte 7 de novembre, Salàs de Pallars/Rivert
A les 9h i a les 10h ( 2 horaris de sortida). Caminada de la
Font dels caçadors a Rivert i esmorzar de pastor.

 Sortida de la Font dels Caçadors .
4Preu adults: 10 €, infantil de 4 a 12 anys: 5 €
✍ CAL INSCRIPCIÓ
I un cop a Rivert, demostració de com s’elabora un sarró de pastor a càrrec
d’Artetu(artesà del cuir) i esmorzar a base de corder a la brasa a l’Aula de
Natura de l’Hort del capellà.
La demostració artesana està finançada pel Geoparc Origens

Diumenge 8 de novembre
Talarn
A les 12h Aprèn sobre apicultura: xerrada i demostració
de cuina.

 Lloc. Plaça Anna Maria Janer.
4Preu: 5 € adults, infantil fins a 14 anys gratuït
✍ CAL INSCRIPCIÓ
Tast de mels de diferents productors de la comarca i xerrada a càrrec de
Josep Oller ( apicultor pallararès) A continuació, demostració de cuina amb
mel a càrrec de Marc Puig Pey, responsable de cuina de la Fundació Alicia.
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Per a participar a les activitats que requereixen inscripció
prèvia, podeu fer la vostra reserva a:

El Festival Gastronòmic del Pallars Jussà

✍

- La pàgina web www.alteugust.com/cordevi
- Trucant a l’Ajuntament de Tremp, al 973 650 005 Promoció Local ext. 341 o 348. De 8h a 15h de dilluns a divendres.

INSCRIPCIONS

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.

Públic adult
Públic familiar

Fotografia: Jordi Peró
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BARS I Restaurants
que oferiran menús
km0 Pallarès
BUIRA
Casa Masover – 973 661 700.
Del 3 d’octubre al 15 de novembre per
encàrrec.
CELLERS
Hotel Terradets – 973 651 120. Els
caps de setmana del 3 d’octubre al 15
de novembre, per encàrrec i taula
complerta.
ISONA
La Rosta – 973 664 098. Els caps de
setmana del 3 d’octubre al 15 de
novembre.
LA POBLA DE SEGUR
Bar el Raier– 973620252. Tots els dies
del 3 d’octubre al 15 de novembre.
Braseria les Falles – 691 035 011. Tots
els dies del 3 d’octubre al 15 de
novembre, excepte els dilluns que està
tancat per descans setmanal.
La Cuineta – 973 680 256. Tots els
dies del 3 d’octubre al 15 de novembre
per encàrrec, excepte els dilluns que
està tancat per descans setmanal.
Fa uns anys – 973 660 160. Els caps de
setmana del 3 d’octubre al 15 de
novembre.
Hotel Solé – 973 680 452. Els caps de
setmana.
LA POBLETA DE BELLVEÍ
Bar Felip – 973 661 773. El cap de
setmana del 3 i 4 d’octubre.
L’Era del Marxant – 973 661 735. Tots
els caps de setmana del 3 d’octubre al
15 de novembre.
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Hotel Arturo – 973 661 721. El cap de
setmana del 3 i 4 d’octubre.
Fotografia: Ferran Castrillo

L’Era del Salasse – 973 676 138. Els caps de
setmana del 3 d’octubre al 15 de novembre.
SANT MARTÍ DE BARCEDANA
Casa Roca – 973 651 070 – 699 705 372. Els
caps de setmana del 3 d’octubre al 15 de
novembre, per encàrrec i taula complerta.
SENTERADA
Casa Leonardo – 973 661 787. Els caps de
setmana del 3 d’octubre al 15 de novembre.
TREMP
Cafè Espanya – 681062713. Tots els dies del 3
d’octubre al 15 de novembre.
És Pallarès – 973 654 621. Del 3 d’octubre al 15
de novembre per encàrrec.
Hostal Buenos Aires – 973 650 727. Tots els
dies del 3 d’octubre al 15 de novembre.
Hotel Segle XX – 973 650 000. Els caps de
setmana del 3 d’octubre al 15 de novembre.
Restaurant ...de Gurp – 973 652 806. Els caps
de setmana del 3 d’octubre al 15 de novembre
per encàrrec.
Restaurant Llac Negre – 973 650 071. El cap de
setmana de la fira del Codony de Tremp.
Supo supo – 973 095 866. El cap de setmana de
la fira del Codony de Tremp.
Ca l’Aurèlia – 973 664 468. Els caps de setmana
del 3 d’octubre al 15 de novembre.
Decantat – 973 650 198. Els caps de setmana
del 3 d’octubre al 15 de novembre.

INFORMACIÓ

L’Era d’en Balust – 973 676 227 – 638 026 782.
Els caps de setmana del 3 d’octubre al 15 de
novembre.
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SALÀS DE PALLARS
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Mapa de la comarca senyalitzant
diferents municipis i pobles on es
fan coses.

Fotografia: Jordi Peró

Organitzen:

Col·laboren:

Ajuntament de
Sarroca de Bellera

als Pirineus Catalans

