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Ovella convidada: la la�a

Organitza:



DISSABTE DIA 28
19.30h i 20.30h Presentació del 
curtmetratge Xisca, de Sergi Lara, a 
l'espai cultural La Lira

DIUMENGE DIA 29
11.30h Demostració de gossos de la 
raça Pastor Vasco a càrrec d'Angel 
Azkorbebeitia

12.30h Demostració d’elaboració de 
formatge Idiazábal, a càrrec d’Ekain 
Murua, de l’Escola de Pastors del País 
Basc i Cooperativa Gomiztegui.
(http://www.baserrisarea.com/es/)

13.15h Demostració i tast de “ cordero 
lechal” a càrrec de Jabi Pagaldai de 
“Baserria km0” (http://baserriakm0.-
com)

14.30h Dinar popular. Preu del menú: 
10 euros  / Menú infantil: 5 euros (fins 
a 10 anys): - Txatonada 
 - Corder al burduntzi 
 + Aigua, vi i postres 

Es recomana portar coberts de casa i 
que no siguin de plàstic. En cas que no 
en porteu, l’organització posarà a la 
vostra disposició  coberts d’un sol ús 
per un import de 0’50 cts.

16.00h Ballada de gegants amb els 
Geganters de Tremp.

Durant tot el dia, mostra de 
productors del Pallars: vins, cerveses i 
elaborats de corder i també mostra de 
formatge Idiazábal de la Cooperativa 
Gomiztegui.
Els tiquets del dinar poden adquirir-se a 
l’Ajuntament de Tremp ( Plaça de la Creu, 1, 
25620, Tremp)  i a diferents carnisseries de 
la comarca a partir del 6 d'abril i fins a 
exhaurir-se.

També podeu reservar-los per correu 
electrònic a: 
promocioeconomica@tremp.cat o trucant 
al telèfon 973 65 00 05 ( ext  341/348)

Programa

Ovella convidada: la latxa La quarta edició de la Festa Pallars 
Terra de corder té com a convidada 
l’ovella latxa, una  raça autòctona del 
País Basc. 

Un any més us animem a sumar-vos a la 
festa que vol reivindicar la tradició 
ramadera de la comarca, la nostra 
gastronomia i el receptari tradicional, 
fent de la carn de corder la protagonista.

Col·laboren:

Aquesta acció està subvencionada pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya 
en el marc dels Programes de suport al desenvolupament local 

APROVI
Associació pallaresa de 

productors d‘oví i cabrum

4a Festa Pallars terra de corder
Tremp - 28 i 29 d’a�il de 2018- Parc del Pinell

La Latxa és una ovella amb 
una capa de pèl molt llarg, 
que gairebé toca a terra i 
amb una llana aspra i grassa 
adaptada a la climatologia 
del territori on es troba.

Ajuntament
de Talarn

Ajuntament d’Isona 
i Conca Dellà


