
DIA 5 D’ABRIL de 10 a 14h      
(cal contactar prèviament amb els artesans) 

DIA 29 DE MARÇ de 10 a 14h 
(cal contactar prèviament amb els artesans) 

       

       Apropa’t als productors i artesans del Parc!!! 

        Jornades de portes obertes als tallers i obradors  

           del Parc Natural de l’Alt Pirineu  

            29 DE MARÇ I 5 D’ABRIL 

LO PALLER DEL COC Surp (Rialp) 

Taller gastronòmic de cuina del formatge 

 

Durant el taller aprendràs el procés de fabricació del formatge i les 

diferents maneres d’utilitzar-lo a  la cuina, sempre des de la  

perspectiva de la cultura  

alimentària pròpia del nostre 

territori. 

 

 

Contacte: 690 805 296 

CASA MATEU Surp (Rialp) 

Formatges i iogurt d’ovella 

 

Durant la visita t’ensenyarem les instal·lacions, la maquinària i el 

seu funcionament i tots els passos del procés d’elaboració dels  

formatges i iogurts d’ovella. 

 

 

 

 

Contacte: 973 621 405 

TROS DE SORT Sort 

Formatges i altres productes làctics 

 

T’explicarem el procés d’elaboració dels formatges. Podràs gaudir 

d’un tast de degustació o també veure una demostració de l’ofici. 

 

 

 

 

 

Contacte: 973 621 220 

SERRALLLERIA PALLARS SOBIRÀ S.L Sort 

Forja i artesania metàl·lica 

 

Podràs veure les instal·lacions de la serralleria i una demostració 

de com es treballa de manera artesanal el metall. 

 

 

 

 

 

Contacte: 973 620 386  

Desenvolupament local 

 

Vine a conèixer l’associació Obrador 

Xisqueta.  

Vine a la nostra oficina i t’explicarem 

qui som i què fem. També podràs tocar i 

conèixer la llana Xisqueta i tot de  

productes totalment artesanals, fets al 

territori, amb 100% de pura llana  

Xisqueta. 

 

Contacte: 973 620 977     

ASSOCIACIÓ OBRADOR XISQUETA 

 Rialp 

LA ROSETA DE GAVÀS Gavàs (La Guingueta d’Àneu) 

Elaboració de formatges 

 

Podreu veure les nostres instal·lacions i us explicarem com s’elabora 

el formatge modern i antic. 

 

 

 

 

 

Contacte: 973 250 079 

Productes amb fusta, tèxtil,  

terrissa i ferro, entre altres 

 

La visita a l’Ecomuseu et permetrà  

conèixer l’artesania d’arts i oficis del 

Pirineu i els diversos productes  

artesans que s’hi elaboren. L’espai  

inclou una mostra de diversos productes 

artesans de territoris pirinencs.  

 

 

 

Contacte: 973 626 436  

ECOMUSEU DE LES VALLS D’ÀNEU 

Esterri d’Àneu 

ARTESANIA TÈXTIL GINESTARRE Ginestarre (Esterri de Cardós) 

Taller de teixir amb teler 

 

Descobriràs l’art de teixir amb teler de baix i alt llis seguint el 

procés d’elaboració artesanal de diferents peces. 

 

 

 

 

 

Contacte: 973 623 195 

 

 

 

 

 Una  iniciativa de: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Amb la col·laboració dels productors i artesans  
 participants. 

VITACARN Alins 

Carn ecològica de vedella 

 

Visita a la nostra explotació ramadera on durant tot el recorregut 

podràs veure com viuen els animals al camp, t’explicarem  

què mengen i què fan. 

 

 

 

 

Contacte: 654 303 440 


