
DOSSIER DE PREMSA

L’Ajuntament de Tremp convoca per als dies 7 i 8 de

maig la Fira Pallars, terra de corder, un esdeveniment

temàtic entorn a la ramaderia de l’oví i els productes

derivats de l’ovella i el corder. 

Aquesta fira juntament a altres accions de promoció,

està encarada a consolidar Tremp i el Pallars com un

territori gastronòmic i que compta amb una àmplia

cistella de productes agroalimentaris propis d’alta

qualitat.

Per què "Pallars terra de corder"

El Pallars és la comarca de Catalunya on hi ha més caps

d’ovella productiva i compta amb una raça autòctona: la

xisqueta. La configuració del paisatge i la manera de

viure de molts dels seus habitants són un motiu

important per entendre la força del corder com a marca

del Pallars. 

Per tal de reforçar aquesta idea i tenint en compte el

potencial del corder, en el marc del projecte Al teu gust,

aliments del Pallars, juntament amb la Fundació Alicia i

els productors i restauradors del territori, l’Ajuntament

de Tremp va iniciar el 2014 una campanya divulgativa i

de promoció del consum de corder. 

Així, Pallars terra de corder va néixer l’any 2015 com

una festa que, a banda de promoure el consum de carn

de corder de proximitat, volia crear aliances i

experiències d’intercanvi entre el món de la ramaderia

al Pallars i a altres ciutats i cultures, convidant una raça

d’ovella a compartir el protagonisme amb la Xisqueta

(raça autòctona del Pallars). 
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La imatge de l'edició 

Tradicionalment, el cartell de la festa Pallars terra de

corder consistia en la icona de l'ovella xiqueta

acompanyada d'una ovella d'una altra raça, coincidint

amb la pròpia de la "cultura convidada".

En aquesta ocasió, s'ha volgut simbolitzar la fusió de la

Pallars terra de corder amb l'antiga Fira de Primavera

que s'ha celebrat a  Tremp en aquestes dates de maig

fins al 2019 i durant més de 50 anys. 

Així, l'element central del cartell és una ovella xisqueta

guarnida amb un collar de flors, com una alegoria de

la primavera, que és l'època de cria del millor corder i,

en especial del corder del Pallars.

PROGRAMA. Les activitats centrals

La Fira Pallars terra de corder 2022 es concreta en dues jornades:

Diumenge, Es celebrarà el dinar popular a

base de carn de corder cuinada a la

burdunzi i acompanyada d'un entrant i

unes postres.

Dissabte. L'eix central de la jornada serà un mercat

firal, amb productors agroalimentaris i artesans

locals i d’arreu de Catalunya i la primera mostra de

formatges d’ovella dels Pirineus.
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La gastronomia 

A banda del dinar popular de diumenge, la

gastronomia tindrà un paper destacat al llarg de

tota la fira. 

Dissabte donarà el tret de sortida a la fira un

esmorzar de girella amb cap i pota. L'elaborarà

el xef Sergi de Meià acompanyat de diversos

restauradors de Tremp i el Pallars.

Es preveu servir fins a 500 racions.

Les activitats principals majoritàriament relacionades amb la cultura ramadera i la
gastronomia, es desenvoluparan a la Rambla de Dr. Pearson i el seu entorn i com sempre,
la fira comptarà amb la participació de diverses entitats i associacions del municipi.

1a Mostra de formatges d'ovella dels Pirineus

El mercat firal de dissabte incorporarà la 1a Mostra de formatges

d'ovella dels Pirineus, amb una representació de 5 o 6 elaboradors de

diferents indrets des del País Basc fins a l'Empordà.

Dissabte al vespre torna la Pallars Food Fest.

Serà la 4a edició i s'hi trobaran tapes de

restuarants de la comarca així com diversos vins

i cerveses locals.

Aquest tast estarà amenitzat pel grup The

Groov&Sounds, que serà també l'encarregat d'oferir el

concert de fi de festa de dissabte.

L'autor pallarès expert en

formatges, Enric Canut

oferirà un tast dels

formatges presents a la

Mostra 

La girella és l'unic embotit que s'elabora amb corder,
és molt popular als Pallars i la Ribagorça. 

Al Pallars s'elaboren al voltant de
24.000kg de girella a l'any

Els elaboradors la comercialitzen
principalment al taulell dels seus
establiments, i en restaurants de la
comarca.

Fora del Pallars s'en pot trobar en
botigues especialitzades i alguns
restaurants de Catalunya.
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La cultura popular i activitats paral·leles

Diverses entitats locals participen de

l'esdeveniment, complementant el programa i

dinamitzant els diferents espais.

Així, està prevista la cercavila amb els Gegants

de Tremp; una demostració de castells amb la

colla Malfargats del Pallars i actuacions de la

colla de diables Lo Peirot.

A més, tindrpa lloc en el marc de la fira, la 8a

Trobada de Vehicles Clàssics.

La cloenda de la fira serà el ball de tarda

previst per al diumenge després del dinar,

organitzat amb la col·laboració dels Amics del

Ball de Tremp. 
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Canal Girella

CORDEVI

Espai de Youtube on es poden trobar receptes i altres

gravacions relacionades amb el territori vinculat a

aquests productes i que configura el paisatge actual de

la comarca. 

Començant per la girella, es presenten els diferents

productes locals; qui els elabora i de quina manera, com

es cuinen o es serveixen, etc. 

El festival gastronòmic del Pallars, que té lloc durant el mes

d’octubre i part del mes de novembre i fa d’aglutinador de les

fires de tardor que tenen lloc a la comarca en aquesta època.

Els participants hi troben experiències amb els productors,

tastos i maridatges, passejades i senderisme, així com música i

espectacles.

 

PALLARS TERRA DE CORDER

Al teu gust, aliments del Pallars crea l’any 2017 el Consell del Corder, un organisme que agrupa els 3 principals sectors

implicats en l’estratègia Pallars Terra de corder: ramaders, cuiners i carnissers. El seu objectiu pactar i impulsar accions

que reivindiquin l’excel·lència d’aquest producte i en fomentin el consum.

Fins ara, les accions impulsades són:

Xefs ambaixadors
Set cuiners de reconegut prestigi a nivell català s’han fet

còmplices de l’estratègia cuinant corder i enregistrant petits

vídeos amb receptes. A més, col·laboren en altres àmbits del

projecte, en el cas d’aquesta edició de la Fira, Sergi de Meià hi

participarà unint-se als cuiners i cuineres de la comarca per cuina

la Girella amb cap i pota que se servirà en l’esmorzar de dissabte. 

www.festivalcordevi.cat



La Fira Pallars terra de corder és la fusió de la que ha estat

durant més de 50 anys la fira multisectorial de Primavera de

Tremp i la festa Pallars terra de corder. 

L'organitza l'Ajuntament de Tremp, amb la col·laboració de

diversos organismes i entitats i amb el finançament de la

Diputació de Lleida.

I tenen un paper destacat els tres sectors vinculats a

l'estratègia de revalorització de la carn de corder: el ramader, el

carnisser i el de la restauració.

Més informació
Ajuntament de Tremp

Promoció Local i Fires

973650005 – ext. 344 

Ajuntament de Tremp

Al teu gust Pallars

AjTremp

ATGPallars

S U P O R T  I  C O L · L A B O R A C I Ó

PALLARS TERRA DE CORDER

ajtremp

atgpallars


