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INTRODUCCIÓ
Aquest dossier té la finalitat de donar a conèixer la comarca del Pallars Jussà, al Pirineu català; 
el seu conjunt d’elements de patrimoni natural, cultural, etnològic i gastronòmic; i els principals 
elements d’atracció turística, posant èmfasi en l’aposta que s’està realitzant a favor d’un turisme 
més sostenible i responsable. 01



EL PALLARS JUSSÀ
Situada a mig camí entre els cims més alts del 
Pirineu i la plana de Lleida, si hi ha un adjectiu 
que caracteritza la comarca del Pallars Jussà és 
el contrast, i encara podem afegir que aquestes 
són unes terres i uns paisatges genuïns i amb 
caràcter. El Pallars Jussà compta amb 14 
municipis i una població de 13.500 habitants.

Els contrastos vénen donats per una varietat 
de paisatges que ens permeten visitar
des de planes agrícoles fins a boscos intensos, 
penya-segats agosarats, zones d’alta  
muntanya com les que formen part del Parc 
Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant 
Maurici, estanys d’origen glacial o càrstic i 
els rius impetuosos que s’hi han anat obrint 
camí. Tots aquests paisatges tan diversos 
acullen una flora i una fauna rica i diversa on 
carronyaires i rapinyaires hi tenen un paper 
ben destacat.

Però la genuïnitat i el caràcter vénen donats 
pel pòsit que hi ha deixat el pas del temps i el 
pas de la història. El Pallars Jussà és comarca 
de referència per aquells que s’interessen per 
la geologia, per la formació de la Terra mateixa, 
però també és un lloc de visita obligada pels 
que tenen interès en l’origen de la vida: els 
seus jaciments paleontològics ens permeten 
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recular 65 milions d’anys, quan per aquesta 
comarca s’hi passejaven els dinosaures i els 
Pirineus tot just  començaven a formar-se.

Una terra amb mil històries. Des del Pallars 
podem seguir pràcticament tot l’esdevenir 
de la història d’Europa, perquè hi trobem 
des de jaciments d’època neolítica, ibera o 
romana, fins a un patrimoni arquitectònic i 
artístic indiscutible. Ara fa mil anys Europa 
va defensar les seves fronteres contra els 
sarraïns en aquestes muntanyes: eren els 
límits de la Marca Hispànica. D’aquella època  
en queden castells de frontera, pobles 
medievals, joies del romànic... i fins als  
nostres dies, perquè les aigües d’aquestes 
terres van treballar i treballen de valent 
per il·luminar les ciutats catalanes i la seva 
indústria.

Però el Pallars és sobretot una comarca viva. 
L’economia es basa fonamentalment en

l’agricultura, en el conreu de la vinya, els 
cereals, l’olivera i els ametllers principalment,
i la ramaderia porcina, ovina i bovina. 
Aquests sectors tenen un gran potencial per 
la bona qualitat de tots els productes que 
generen  i que donen lloc a una gastronomia 
d’alt nivell i al desenvolupament d’una
indústria agroalimentària de qualitat.

El Pallars és, gràcies a totes les possibilitats 
que ofereix, el que cadascú vulgui que sigui. 
Una terra acollidora i tranquil·la, on s’hi pot 
menjar bé, descansar i gaudir de les seves 
belleses arquitectòniques i paisatgístiques, i 
una terra que convida a l’esport i l’aventura, 
a la descoberta permanent. El Pallars Jussà 
pot ser el que cadascú que el visita hi vulgui 
trobar.
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APOSTA PEL TURISME SOSTENIBLE

ESTRATÈGIA 
DE DINAMITZACIÓ 

TURÍSTICA 

El Pallars Jussà porta treballant des de fa uns anys 
una estratègia de dinamització turística basada 
en la  col·laboració publicoprivada, la valorització 
dels seus recursos, la creació de producte turístic i 
l’impuls de projectes estratègics sota l’òptica 
del turisme sostenible. Aquesta estratègia ja ha 
aconseguit resultats notoris, alguns dels quals se’n 
fa ressò en aquest document. La sostenibilitat, 
i d’una forma específica la mobilitat sostenible, 
és una de les línies d’acció que proposa el Pla de 
Desenvolupament Econòmic i Social del Pallars 
Jussà aprovat el febrer de 2017.

El desenvolupament d’aquesta estratègia ha permès 
avançar també en el posicionament de la comarca en 
els mercats de proximitat i internacionals, a través 
del reconeixement d’algunes de les seves icones.  
Per exemple, les Falles del Pirineu, declarades 
patrimoni immaterial de la UNESCO; la certificació 
Starlight de turisme astronòmic; la creació d’un 
catàleg d’experiències turístiques per descobrir 
l’entorn de Collegats i Boumort; la consolidació 
de productes turístics singulars com és el cas d’El 
Cinquè Llac; o la iniciativa “Vine al Pallars Viu el 
Jussà”. 03



03
UN TERRITORI 

EXCEPCIONAL EN 
ESPAIS PROTEGITS 

I BIODIVERSITAT

El Pallars Jussà no ofereix una sola postal, n’ofereix moltes i variades. La serra del Montsec, la serra de Ca-
rreu, la del Boumort i fins als cims més alts de la Vall Fosca, com el Peguera (2.982 m d’altitud) ofereixen 
quadres ben diferents, cadascun amb els seus colors i amb una flora i una fauna també ben diferenciades. 
En total, la comarca disposa de 9 espais protegits que representen un total de 46.222 hectàrees, el 24 % de 
la superfície total del Pallars Jussà. Els més destacats són: 

• La Zona Perifèrica del Parc Nacional 
d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici 
(Vall Fosca)

• L’Alta Vall de Serradell -  
Terreta - Serra de Sant Gervàs

• El Montsec - Congost de Terradets

• El Congost de Mont-rebei • Filià

• Els Estanys de Basturs • La Serra de Boumort -Collegats



PROJECTES ESTRELLA A LA COMARCA 
VINCULATS AL TURISME SOSTENIBLE I RESPONSABLE

MOBILITAT SOSTENIBLE 

GPS 
Tourism 

El GPS Tourism (Green Pyrenees Slow Tourism) és un projecte de dinamització turística 
conjunt entre 8 socis de 5 territoris de les dues bandes dels Pirineus, basat en els principis de 
la mobilitat sostenible en el turisme i amb un pressupost total de 2 milions d’euros. El Pallars 
Jussà n’és el cap de files i duu a terme la gestió del projecte, en coordinació amb la resta de socis.

L’objectiu del projecte és el foment i la promoció del patrimoni natural i cultural dels Pirineus, 
mitjançant el desenvolupament d’un model integral transfronterer de turisme vinculat a 
la mobilitat sostenible. Concretament, el projecte cerca millorar la visibilitat i promoció 
en els mercats internacionals de les destinacions de muntanya dels Pirineus vinculades a la 
mobilitat sostenible; l’adaptació d’infraestructures i equipaments per millorar l’accessibilitat 
als actius naturals i culturals d’aquestes destinacions; i el disseny i implementació d’estratègies 
compartides de cooperació publicoprivades.
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Proposa un pla d’actuació amb accions comunes pel conjunt dels socis així com actuacions 
específiques als diversos territoris participants, per adaptar-se a aquestes noves tendències i 
fer més atractiu el conjunt de territoris implicats.

Gràcies a aquest projecte, l’antiga estació de tren de la Pobla es convertirà en el centre 
catalitzador de la mobilitat sostenible i punt d’informació turística de tot el territori. A més, 
a través del projecte es podrà allargar la navegabilitat del riu Noguera Pallaresa des del Pallars 
Sobirà fins a l’embassament de Sant Antoni, a la Pobla de Segur.

www.gpstourism.eu
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El 
Cinquè 

Llac 

El Cinquè Llac és un itinerari perfecte per descobrir els valors naturals, paisatgístics i culturals 
dels Pallars Jussà i Sobirà, amb l’estany de Montcortès com a fil conductor del viatge. L’itinerari 
de 100 quilòmetres transcorre per antics camins ramaders i afavoreix el seu manteniment i 
valorització. D’aquesta forma es garanteix la recuperació del patrimoni rural, material i 
immaterial, especialment pel que fa a les construccions de pedra seca, la toponímia, les 
llegendes, els oficis tradicionals i el producte local. L’hostatge en cases de turisme rural permet 
conèixer també la gent del Pallars, les tradicions i la seva gastronomia. L’itinerari es pot 
realitzar així mateix amb diferents variants: guiat, de manera slow caminant entre 4 i 6 hores al 
dia, amb BTT o acompanyats d’un ruc. 

El Cinquè Llac  incorpora alguns dels principis del turisme sostenible i responsable ja que 
entre d’altres, utilitza el transport públic per traslladar-se fins al Pallars, recupera antics camins 
ramaders i les llegendes, toponímia i tradicions que hi estan associades, la gastronomia que 
s’ofereix posa en valor el producte local i els propis productors i elaboradors. L’associació  
Marques de Pastor, promotora d’El Cinquè Llac, té un compromís amb el territori que es 
materialitza a través de diverses iniciatives de retorn de l’impacte econòmic del visitant cap al 
territori i cap a la sostenibilitat global (visitor payback).
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Algunes d’aquestes iniciatives són:

• Recuperació del patrimoni de pedra seca: una part dels ingressos que genera la ruta es 
destina a aquesta causa.

• Apadrina un camí: els visitants i el públic en general poden apadrinar un dels camins 
tradicionals, finançant econòmicament la recuperació i manteniment del patrimoni de 
pedra seca.

• Compensa la petjada de carboni: es calcula la petjada de carboni dels visitants i se’ls 
convida a compensar-la amb treball voluntari i aportacions econòmiques a la millora de 
biodiversitat i gestió forestal.

• Suma’t al voluntariat: S’organitza una setmana de voluntariat a principis de juny per 
restaurar patrimoni de pedra seca.

www.elcinquellac.com

Itineraris a 
l’entorn de 
Terradets i 

Sant 
Antoni

L’aigua és un dels grans atractius del Pallars. Durant els últims anys s’han desenvolupat
tota una sèrie d’actuacions a l’entorn dels dos grans embassaments de la comarca,
Terradets i Sant Antoni, per crear rutes que permetin descobrir l’entorn a peu, en 
bicicleta o a cavall. També s’han portat a terme actuacions per crear platges fluvials amb serveis 
adients pels banyistes i practicants d’activitats aquàtiques, i per impulsar la pràctica d’esports 
nàutics als embassaments. 
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El tren dels Llacs

Un dels elements més destacats en mobilitat sostenible, i únic a Catalunya per la seva espectacu-
laritat, és el Tren dels Llacs. Aquesta línia ferroviària que enllaça Lleida amb la Pobla de Segur 
permet accedir al Pallars Jussà en un sorprenent trajecte que dona a conèixer l’impressionant 
relleu del Prepirineu.
Els trens panoràmics d’ús diari, amb quatre freqüències per cada trajecte, tenen capacitat per a 
201 passatgers, compten amb plataformes d'accés fàcil i disposen d’espais per a bicicletes.
El tren històric, amb locomotores dièsel i 4 vagons d'època, circula els dissabtes d’abril a novem-
bre, en un viatge que retorna a la nostàlgia, a sensacions i perspectives de temps llunyans, tot 
gaudint d'un trajecte inoblidable a través de paisatges esplèndids. 
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VALORITZACIÓ DEL TERRITORI

Geoparc 
Conca 

de Tremp
Montsec

El Pallars Jussà té una importància 
geològica molt rellevant. Des dels anys 60 
és un punt de referència per geòlegs de tot 
Europa, que han desenvolupat 
treballs promoguts per universitats i 
centres de recerca, així com la que 
fan companyies petrolieres internacionals, 
les quals envien els seus geòlegs a realitzar
cursos d’aprenentatge i reciclatge. 

El maig de 2018  s'ha  aprovat  la candidatura 
del  “Geoparc Conca de Tremp - Montsec” 
que   dona   el  reconeixement com a Geoparc 
Mundial de la UNESCO. Amb aquesta
certificació, es pretén millorar la
visibilitat del territori i diferenciar-se
com a destinació turística de qualitat, 
millorar la formació dels professionals

i emprenedors locals per augmentar les seves 
capacitats de generació de negoci i reforçar 
la qualitat i la distribució dels productes 
turístics i agroalimentaris gràcies a la marca 
Geoparc.

En el marc del projecte s’han creat 6 georutes 
que recorren el territori i permeten als 
visitants de descobrir-ne els principals valors 
geològics, miners i paleontològics, així com 
altres aspectes de caire ecològic o cultural, a 
peu i en cotxe. 

www.projectegeoparctrempmontsec.com 
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La Serra del Montsec, situada entre el Pallars 
Jussà i la Noguera, és Destinació Turística
Starlight, amb un total de vint-i-quatre
municipis que en formen part. Les 
Destinacions Turístiques Starlight són 
llocs protegits de la contaminació lumínica,
que tenen unes bones condicions naturals
per la contemplació de les estrelles i  
el firmament, i que disposen de recursos 
perquè els visitants puguin practicar 
activitats turístiques relacionades.  

Aquesta iniciativa vinculada a la UNESCO 
posiciona el Montsec com un dels millors llocs 
del món per gaudir de la llum de les estrelles. 
El Parc Astronòmic del Montsec compta amb 
dues instal·lacions, el Centre d’Observació 
de l’Univers (Àger, la Noguera) al voltant del 
qual hi ha el Parc de Telescopis, i l’Observatori 
Astronòmic del Montsec (Sant Esteve de 
la Sarga, Pallars Jussà), espais idonis per 
descobrir tots els secrets de l’univers. 

La Vall 
Fosca, 

porta del 
Parc 

Nacional 

La zona dels llacs de Capdella a la capçalera de 
la Vall Fosca forma part de la Zona Perifèrica 
del Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de 
Sant Maurici, i és lloc de visita obligada pels 
amants de la natura. La porta d’entrada de 
la comarca a l’únic Parc Nacional que hi ha a 
Catalunya és el telefèric de Sallente - Estany 
Gento que supera un desnivell de 450 metres 
en 13 minuts, a una velocitat ideal per gaudir 
del paisatge.
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L’espai ens convida a visitar més de trenta 
estanys, uns paisatges d’alta muntanya, amb 
cims que voregen els 3000 m d’altitud, i que 
poden esdevenir ideals pels excursionistes. 

A més, les dues travesses més importants 
del Parc Nacional transiten per la Vall Fosca: 
Carros de Foc (que recorre els 8 refugis del 
Parc) i Camins Vius (el recorregut pels camins 
històrics que unien els nuclis de l’entorn del 
Parc Nacional). La ruta en BTT Pedals de Foc 
(que fa la volta al Parc pel seu perímetre) pas-
sa per la Vall Fosca i també per la veïna Vall de 
Manyanet.

Congost de 
Mont-rebei

Entre Aragó i Catalunya, el congost de  
Mont-rebei talla de nord a sud la serra del 
Montsec, la primera gran formació dels 
Prepirineus catalans. Aquest espai natural es 
considera un dels indrets de més valor natural 
i paisatgístic de Catalunya, i ofereix un 
atractiu especial pels amants del senderisme, 
l’escalada, el piragüisme i l’espeleologia. El 
camí excavat a la paret oriental del congost el 
fa assequible per a la majoria dels visitants. 
Les parets del congost assoleixen més de 500 
metres de caiguda vertical, amb punts on 
l’amplada mínima del congost és de només 20 
metres.

L’espai natural del congost de Mont-rebei 
té una extensió d’unes 600 hectàrees i és 
propietat de la Fundació Catalunya - La 
Pedrera, qui el gestiona amb l’objectiu de 
preservar els seus valors naturals i de paisatge. 

Gran part es troba  inclòs dins del PEIN 
del Montsec i també limita amb la Reserva 
Natural Parcial del Congost de Mont-rebei.  El 
2005, el congost de Mont-rebei fou declarat 
Refugi de Fauna Salvatge.
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Congost de 
Collegats i 

Serra de 
Boumort

Collegats-Boumort és un territori de 
muntanya prepirinenca, a cavall entre el
Pallars Jussà, el Pallars Sobirà i l’Alt Urgell. 
Un territori amb paisatges impressionants i
deshabitats, fauna salvatge, geologia i molta 
història. L’abandonament humà i la naturalesa 
salvatge de Collegats i Boumort han fet del 
territori un indret privilegiat per al creixe-
ment de les poblacions de fauna salvatge. La 
Reserva Nacional de Caça de Boumort
s’especialitza en l’ecoturisme de fauna, lligat al 
cérvol i als grans carronyaires, ja que és l’únic 
territori europeu on nidifiquen les quatre 
espècies de carronyaires del continent: el voltor 
comú, el voltor negre, el trencalòs i l’aufrany. 

Collegats ha estat tradicionalment, i encara 
és, la frontera que divideix el Pallars en dos 
meitats, el Sobirà al nord i el Jussà, al sud. El 
camí general del Pallars ha estat, des de temps 
antics, la principal via de comunicació entre 
els dos Pallars. 

Actualment s’ha recuperat la xarxa de camins 
de ferradura que recorren el territori, i alguns 
itineraris llargs utilitzen les diferents variants 
del camí general del Pallars: El Cinquè Llac, 
Ramat de Camins, El Pas del Temps…

Dòlmens i 
pintures 

rupestres

La serra de Sant Gervàs amaga secrets
 sorprenents. En una balma de difícil accés hi ha 
“l’home de Sant Gervàs”, una pintura rupestre 
de l’Edat de Bronze –declarada Patrimoni
de la Humanitat– que representa un antic 
poblador armat i amb un casc de protecció. 
Aquest homenet no està molt lluny del Portús, 
un pas tan estret que s’utilitzava antany per 
comptar els caps de bestiar en la transhumància 

que passava de les zones planes de La 
Terreta als prats de muntanya dels Pallars i 
la Ribagorça. I si ens fixem bé en la geologia
de la serra, veurem que està al revés. Al 
Pallars Jussà també s’hi troben altres 
elements arqueològics destacats, com els 
dòlmens de la Cabaneta, la Casa Encantada o 
la Cabana dels Moros, o el jaciment iberoromà 
de Sant Martí de les Tombetes.
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L’empremta 
dels 

dinosaures

Fa més de 66 milions d’anys, on avui hi  
trobem el Prepirineu i el Pallars Jussà, hi 
havia un món molt diferent de l’actual; el mar 
banyava les planes costaneres i rius, llacs i  
platges eren el paisatge on hi vivien 
dinosaures. Les restes paleontològiques 
permeten explicar com era la vida i l’entorn 
dels dinosaures. Els fòssils que s’hi troben són 
restes esquelètiques, ous i ossos dels darrers 
dinosaures que van habitar Europa, així com 
dels organismes que van conviure amb ells. 

La Conca Dellà conserva un dels conjunts 
de jaciments paleontològics amb restes de 
dinosaures més important de Catalunya,
i el Museu de la Conca Dellà proposa un 
viatge en el temps fins al Cretaci per conèixer la 
història dels dinosaures que habitaven els 
Pirineus. També s’hi troba una reproducció a 
escala real d’un dels dinosaures que habitaven 
aquesta zona. L’Epicentre, a Tremp, incorpora
també una part de l’exposició dedicada als 
dinosaures. I repartits entre els municipis de 
la Conca Dellà, Tremp o Abella de la Conca s’hi 
troben un gran nombre de jaciments paleon-
tològics, tant de fòssils de dinosaures (ossos, 
petjades i ous) com d’altres vertebrats i també 
de restes vegetals que es poden visitar.
 
El Museu de la Conca Dellà i l’Epicentre, així 
com els jaciments de la comarca, són una part 
activa de la xarxa “Dinosaures dels Pirineus”, 

que agrupa les diferents iniciatives de recerca, 
divulgació i dinamització del patrimoni 
paleontològic de dinosaures en les  comarques 
del Pallars Jussà, l’Alt Urgell, el Berguedà i la 
Noguera.

www.dinosauresdelspirineus.cat
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Patrimoni 
Cultural i 

Natural

El Pallars Jussà també està desenvolupant 
tota una sèrie d’actuacions destinades a 
impulsar la valorització del patrimoni natural 
i cultural. Per una banda, com a complement 
a la xarxa de senders de la comarca formada  
per 57 itineraris de gran i petit recorregut 
i 400 quilòmetres d’extensió, s’estan 
impulsant senders interpretatius a l’entorn 
dels 9 monuments megalítics que es troben 
al municipi de Senterada, que daten del 3300 
aC al 1500 aC. Seran uns 40 quilòmetres de 
senders tematitzats, amb distàncies i graus de 
dificultat diversos per tot tipus de públic.

Dins aquest projecte, al municipi d’Isona
es crearà un sender que unirà l’estació 
d’autobusos amb la vila romana de Llorís, que 
tindrà uns 2 quilòmetres aproximadament. 
També a Tremp es crearà un nou sender en 
el transcurs del barranc de la Font Vella, que 
resseguirà el curs de l’aigua fins al riu Noguera 
Pallaresa passant a la vora del pont romànic 
de Sant Jaume i les antigues adoberies.

Paral·lelament a la creació d’aquests nous 
senders, s’impulsarà la remodelació del 
Museu de la Conca Dellà, ubicat també a Isona.

Aquesta inversió fomentarà la interacció amb 
l’usuari i la utilització de les TIC, oferint així 
coneixement i vivència al mateix moment. A 
més, s’implantarà un sistema de vídeo digital 
per recuperar la visió en directe de les aus 
rapinyaires a la Serra de Sant Gervàs, per ser 
observat des de l’Epicentre de Tremp i el Casal 
dels Voltors de la Terreta.



TRADICIONS, CULTURA I PRODUCTE LOCAL

Raiers El Pallars Jussà és una terra marcada per l’aigua dels rius que la travessen i els estanys que 
sembren les seves muntanyes de miralls. Els rius han significat també la connexió d’aquestes 
terres amb la resta del país. Durant segles, els raiers feien servir les aigües de la Noguera 
Pallaresa, joves i verges, per transportar la fusta des dels boscos del Pirineu fins a les serradores 
de Balaguer, Lleida i fins i tot Tortosa, on s’utilitzaven per la construcció de vaixells. Juntament 
amb la fusta, els raiers eren també transportistes de mercaderies i cultura, perquè per l’aigua 
també anaven i venien les idees. 

L’Espai Raier de la Pobla de Segur és un centre dedicat a l’estudi i la difusió dels antics sistemes 
de transport fluvial mitjançant la recuperació i la conservació patrimonial d’aquest ofici 
desaparegut. A més, el cap de setmana del primer diumenge de juliol, la Pobla de Segur i el Pont 
de Claverol recorden aquest ofici antic a la tradicional Diada dels Raiers, on l’acte central és la 
baixada de quatre rais des de la presa de Llania fins al Pont de Claverol. 

www.elsraiers.cat
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Falles 

Botigues 
Museu  de 

Salàs

Al voltant del solstici d’estiu, diversos pobles del Pirineu celebren les tradicionals baixades de 
Falles, una festivitat arcaica que és una fusió entre cristianisme i paganisme. Aquesta festivitat, 
estesa a diversos punts dels Pirineus, ha estat inclosa a la llista representativa del patrimoni 
immaterial de la humanitat per  la UNESCO. El 17 de juny se celebra, per la vetlla de la Mare de 
Déu de la Ribera a la Pobla de Segur, una espectacular baixada de  falles, on fallaires i pubilles 
porten els vestits tradicionals. Aquesta baixada s’ha celebrat ininterrompudament des de finals 
de la dècada de 1950.

Les Botigues Museu de Salàs és un projecte museogràfic per donar a conèixer la història de
l’antic comerç a partir de l’ambientació de diferents espais i la recuperació, exposició i 
interpretació dels béns de consum quotidià al llarg d’un segle (1870-1970). Una farmàcia, un 
estanc, una barberia, una merceria, una botiga d’“Ultramarinos y Coloniales” i un bar d’època 
són espais que mostren retalls de la història a partir d’envasos i de publicitat comercial que 
abasta un període de cent anys, des del Modernisme fins al Pop Art, passant per l’Art Déco o la 
simbologia franquista. Aquesta iniciativa vol recuperar els espais més entranyables dels pobles, 
evocar els objectes, les imatges, i transformar-los en llocs de memòria. 

Les sis botigues actuals es troben integrades dins del poble i es mostren amb visita guiada, i 
completa el projecte el Centre d’Interpretació de l’Antic Comerç.

www.botiguesmuseusalas.cat
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Al teu 
gust

Al teu gust Pallars és un programa de dinamització del sector agroalimentari del Pallars Jussà. 
L’objectiu del projecte és portar a terme la difusió i promoció de la producció agroalimentària de 
la comarca i la creació de sinergies entre aquest sector i d’altres d’estratègics, com la restauració 
o el comerç.

Entre els productes estrella de la comarca hi trobem els derivats del porc, com el xolís o la 
secallona; el corder i un dels pocs embotits que es realitza amb aquest tipus de carn, la girella; 
els formatges; els vins; la ratafia; els dolços o la mel, entre altres. 

El corder i la girella són els protagonistes de la línia Pallars, Terra de Corder, dins d’Al teu gust, 
que busca posicionar el corder com el producte emblemàtic de la gastronomia pallaresa. Dins 
del programa es celebra la festa Pallars, Terra de corder, a Tremp, amb gran èxit.

www.alteugust.com
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Contacte

EPICENTRE 
CENTRE DE VISITANTS 
DEL PALLARS JUSSÀ

Pg. del Vall, 13
25620 Tremp 
Tel. 973 653470 
epicentre@pallarsjussa.cat 
www.pallarsjussa.net

 

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

Edita    Col·laboren  
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