
  

PALLARS SOBIRÀ 

 

Vine a passar el cap de setmana de portes 

obertes per descobrir, tastar, comprar i 

passar-ho molt bé. 
 

 
 

Tasta els menús especials Benvinguts a Pagès als 

restaurants adherits! 
 

Allotja’t als establiments adherits i gaudeix dels descomptes 

especials i/o detalls que et faran en motiu de la jornada! 
 
 

benvingutsapages.cat 
 



 

 

 

 

 

Quines explotacions pots visitar? 

 

CORDER XISQUET MADÓ D’ESCÀS 
Venda de proximitat de carn de corder i cabrit sota comanda telefònica. Canal 
sencera o mitja canal tallada al gust del consumidor. El producte que ofereix és 
de la pròpia explotació Ramaderia Madó, SCP. Es tracta d'un producte de 
proximitat i km0. Els corders pasturen a l'aire lliure a les proximitats del Parc 
Natural de l'Alt Pirineu i el Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant 
Maurici.  Cas de mal temps es recomana trucar.  
Dissabte de 10h a 14h i de 16h a 19h i diumenge de 10 a 14h.  
Telèfon: 615 504 866  

 

FORMATGERIA DE GAVÀS 
Són una cooperativa de treball que enguany han pres el relleu de la 
Formatgeria La Roseta de Gavàs, nascuda fa 20 anys al Pallars Sobirà. 
Segueixen elaborant formatges de llet crua de cabra i pasturant el ramat a 
1.400 metres d’alçada, dins el Parc Natural de l’Alt Pirineu.  

Dissabte de 10h a 14h i de 16h a 19h i diumenge de 10 a 14h. 
Telèfon: 654 750 893 
 

GIROLA DE VALÈNCIA D’ÀNEU 
Girola SCP és una petita explotació familiar de cabrum situada a València 
d'Àneu. Fa uns anys van decidir apostar per la reintroducció de la raça 
pirenaica (raça autòctona en perill d'extinció) de la qual obtenen carn i llet. 
També disposen d’una formatgeria on elaboren artesanalment mató i formatge 
tou.  Durant els matins del cap de setmana de Benvinguts a Pagès, es podrà 
veure part del seu ramat a la vora de la formatgeria. A les tardes, les cabres 
van a pasturar però es podrà seguir visitant la formatgeria. 
Dissabte de 10h a 14h i de 16h a 19h i diumenge de 10 a 14h.. 
Telèfon: 658 326 437 

 

HERBES DE L'ALT PIRINEU D’ARAÓS  
És un espai d'una hectàrea on trobareu una plantació amb més de 15 plantes 
diferents i un jardí visitable (Parc de les Olors d'Araós) amb més de 100 
varietats diferents de plantes aromàtiques i medicinals, tant mediterrànies com 
pirinenques.  
Dissabte de 10h a 14h i de 16h a 19h i diumenge de 10 a 14h.  
Telèfon: 655 927 780 

 
 

(Per norma general, els torns de visita començaran a les hores en punt.) 

 

Altres productors i activitats relacionades 

amb el món de la pagesia i el del producte 

de proximitat. 
 

MOSTRA CORDER RAÇA XISQUETA I DE LA SEVA CARN 
(ESTERRI D’ÀNEU) 
Mostra de l’explotació ramadera Casa Farré dedicada a la producció i venda de 
corder xisquet que comercialitza els seus productes directament a la botiga, 
Carnisseria Riu, d'Esterri d'Àneu.  
Lloc: Esterri d’Àneu. Horari: dissabte 1 de 10h a 14h i diumenge 2 juny de 10h a 
14h. No cal reservar. Telèfon: 973 626 117; 655 444 894 

 
VISITA AL MUSEU DE GERRI DE LA SAL  
Visita gratuïta al Museu de Gerri de la Sal on descobriràs com en un lloc tant lluny 
del mar es pot fer sal. Vine a descobrir com fem la sal a Gerri!  
Horari: Dissabte 1 juny de 10h a 14h. No cal reservar. Telèfon: 973 662 040  
 

VISITA GUIADA A LA FORMATGERIA LA PEÇA D'ALTRON  
Visita guiada a la formatgeria La Peça d'Altron, breu història de la ramaderia al 
Pallars Sobirà i breu història de la nostra formatgeria amb una explicació de com 
fem el nostre formatge. Tast dels nostres productes. 
Horari: Dissabte 1 juny 10 h a 14:00 i de 16:30 a 20:00h, Diumenge 2 juny 10h a 
14h i de 16:30h a 20h. Cal reserva prèvia. Telèfon: 973 621 827  

 

ECOMUSEU DELS PASTORS DE LA VALL D'ÀSSUA (LLESSUI)  
Organitza: Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici  
Visita guiada gratuïta d'una hora de durada per a conèixer la vida dels pastors als 
Pirineus a través de l'exposició permanent de l'Ecomuseu dels Pastors de la Vall 
d'Àssua, situat al poble de Llessui  
Horari: Dissabte 1 juny a les 11h i  16h i diumenge 2 juny a les 11h  
Cal reserva prèvia. Telèfon: 973 621 798  
 

VINE A CONÈIXER LES GUARDERIES DE TRUITA DE RIU DEL 
PAÍS (LLAVORSÍ) 
Visita guiada als centres d'alevinatge de Llavorsí o Escaló, on exemplars de truita 
autòctona s'enforteixen i creixen fins al moment de tornar a ser alliberades al riu.  
Ens trobarem a la pista de tenis de la piscina de Llavorsí. 
Horari: Diumenge 2 juny De 10:00h a 11:00h.  
Cal reserva prèvia. Telèfon: 653 475 494 

 

DEMOSTRACIÓ DE COM ES TEIXEIX AMB TELERS DE BAIX 
LLIS (GINESTARRE) 
Professional del teixir artesà. El taller es troba situat a 1.350m d'alçada, en un poblet 
de muntanya dins el Parc Natural envoltat de ramats de corders de races xisqueta i 
aranesa. Us explicaran com es teixeix amb aquests tipus de telers antics. 

Dissabte 1 juny 10 a 14h i de 16 a 20h.  
Cal reserva prèvia. Telèfon: 620 291 182 

 

tel:615504866
tel:654750893
tel:658326437
tel:653475494

