
ORGANITZEN

COL·LABOREN

de 9 a 19h

LA CUINA 
DEL CORDER 
Espai Cultural La Lira de Tremp

Jornada Professional 

 www.alteugust.com 

17
OCTUBRE

DEL PALLARS

Cal formalitzar la inscripció a la 
jornada a través d’aquest formulari:
https://forms.gle/1USrTbkdjaY2gt2N6

per correu electrònic a 
alteugust@tremp.cat o per telèfon 
al 973 65 00 05 ( ext. 345)



Jornada Professional 

LA CUINA 
DEL CORDER 
DEL PALLARS

paisatge, la cultura i la gastronomia 
d’aquest territori estan profundament 
marcats per la tradició ramadera. 

la del sector oví del Pirineu de 
manera especial. La manca de relleu 
generacional, l’increment dels costos 
de producció i el descens del 

Conscients de la importància de 
reivindicar el valor d’aquesta carn, no 
només pel seu valor gastronòmic sinó 
també pel paper clau  de ramats i 
pastors en el manteniment i 
desenvolupament del territori, la 
Fundació Alícia i el programa Al teu 
gust aliments del Pallars  van 
impulsar el 2015 l’estratègia Pallars 
terra de corder, que compta amb la 
implicació, entre altres, 
d’associacions ramaderes i 
gastronòmiques del Pallars.

La jornada que us presentem 
compta amb la participació de xefs 
pallaresos i xefs convidats, així com 
d’altres professionals, tots ells 
compromesos en donar el valor que 
mereix el producte i ajudar així a 
garantir el seu futur.

Modera: Toni Massanés, director 
general d’Alícia i Adriana Gálvez, 
responsable de projectes d’innovació 
d’Alícia

9.00h Recepció i acreditació 
9.15h Benvinguda institucional i 
presentació
9.30h Cuina a 4 mans entre xefs 
ambaixadors i xefs del Pallars
Xixo Castaño, Restaurant Malena, 
Gimenells i Llorenç Aguilar, Restaurant 
Lo Quiosc, Talarn.

Joel Castanyé, Restaurant La Boscana i 
Meritxell Tartera i Francesc Torrents, 
Hotel Pessets, Sort.

11h El corder a la gastronomia índia 
Anjalina Chugani. Soul Spices.
Barcelona.

12h Pausa cafè
12.30h El vi del Pallars, maridatges 
amb la cuina del corder 
David Seijas, sommelier. Gallina de Piel 
Wines https://gallinadepielwines.com/* 

14h Dinar lliure
15.30h Ramaderia i sostenibilitat 
Marta Guadalupe, professora 
d’Investigació a INGENIO (CSIC-UPV). 

16.15h El corder als Pirineus: d’Orient a 
la teva taula 

Alejandro Sierra Sainz-Aja, investigador 
Juan de la Cierva, Universitat Autònoma 
de Barcelona i Marc Puig-Pey, xef de la 
Fundació Alicia.

17.30h La cuina de bosc del Pallars 
Marina Pàmpols, Restaurant Buenos 
Aires ( Tremp), Mariano Gonzalvo, Lo 
Paller del Coc ( Surp).

* imprescindible reservar

Programa 


