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Aquest recull de productors ha estat un projecte desenvolupat per la tècnica AODL del Consell
Comarcal del Segrià dins del primer any d’implementació del pla estratègic del Segrià amb
l’objectiu de millorar la visibilitat i promocionar els productes locals, artesans i de qualitat que
fomenten el consum de proximitat de la comarca del Segrià.
Municipi:
- Qualsevol - ▼

Sector Agroalimentari:
- Qualsevol - ▼

Tipus de Producte:
- Qualsevol - ▼

Aplica
Reinicialitza

MELMELADES I CONSERVES EL TOSSALET

Sector Agroalimentari:
Fruita, Melmelades
Tipus de Producte:
Natural
Municipi:
Almenar
El Tossalet es una empresa familiar d’Almenar amb més de 100 anys d’experiència en la
producció de fruita i verdura i dels seus productes elaboren de forma artesanal conserves i

melmelades.
Tots els seus productes estan elaborats sense conservants ni colorants així que son 100%
naturals.
Obren les seves portes per a que es pugui visitar l’explotació amb petició prèvia.
Els seu productes els podeu trobar a la seva botiga a Almenar així com a les principals fires de
la comarca.
Tenen el segell de venda de proximitat.

DADES DE CONTACTE
MELMELADES I CONSERVES EL TOSSALET
Pl. Catalunya 7
973290155
25126 Almenar
info@eltossalet.com
web: http://www.eltossalet.com/index.php

GALERIA DE PRODUCTES

MEL CAN TONI

Sector Agroalimentari:
Mel
Tipus de Producte:
Natural
Municipi:
Seròs
Es una empresa situada al poble de Seròs, Es la quarta generació en el negoci de la mel.

Tenen més de sis-centes caixes escampades en diferents zones per poder produir diferents
gustos i varietats del producte. La seva mel, de les varietats de romaní, mil flors i mel del
Pirineu, està envasada en pots de mig quilo i d'un quilo, tot i que també l'envasem en cinc
quilos per encàrrec.
Els seus productes es podeu comprar directament a la seva explotació així com a les
principals fires de la província de Lleida.
Tenen el segell de venda de proximitat i fan visites guiades a la seva explotació i es pot veure
l’extracció de la mel els mesos de març a juny amb cita prèvia.

DADES DE CONTACTE
MEL CAN TONI
Crta. Seròs a la Granja d’Escarp pol. 6 par 296
25183 Seròs
973780312
info@melcantoni.com
Web: http://www.melcantoni.com/

CELLER LAGRAVERA

Sector Agroalimentari:
Vins
Tipus de Producte:
Ecològic, Gourmet
Municipi:
Alfarràs
EL Celler Lagravera, a Alfarràs, és un celler singular. Conreen les seves vinyes a les terres

d’una antiga gravera. Al celler elaboren vins ecològics i biodinàmics. De fet, son l’únic de la
Denominació d’origen Costers del Segre que disposen el certificat biodinàmica. Tenen el
segell de venda de proximitat.

Disposen de 20 hectàrees en propietat i la ,marca Lagravera és una marca consolidada i que
any rere any va obrint nous mercats fruit de l’interès que desperta la seva forma de treballar.
La biodinàmica afavoreix la vivificació de la vinya buscant elevar els nivells de biodiversitat.
Aquest treball té una influencia directa sobre la qualitat del raïm la qual cosa es transmet als
vins.
Organitzen visites guiades i cates de vins sota petició.

DADES DE CONTACTE
CELLER LA GRAVERA
Ctra. de Tamarite 3
25120 Alfarras
973761374
info@lagravera.com

GALERIA DE PRODUCTES

CAL SARGAIRE

Sector Agroalimentari:
Carn/Embotits
Tipus de Producte:
Natural

Municipi:
Almacelles
Cal Sargaire, empresa de la família Capdevila d’Almacelles que produeix, elabora i
comercialitza carn de vedella natural de qualitat.
Tota la carn es envasada al buit. Aquest requisit de la marca es per preservar les qualitats
organolèptiques de la carn i allargar la vida útil lliure d’additius i conservants.
Té varies botigues a la ciutat de Lleida i han obert botigues a Tarragona, Reus,
Barcelona i Andorra.
Tenen el segell de venda de proximitat i obren les seves instal·lacions on es pot veure com
crien les vedelles amb productes100% natural procedents de l’explotació.
Participen en fires i activitats gastronòmiques per donar a conèixer els productes de la
comarca fomentant el consum responsable.

DADES DE CONTACTE
TORRE SARGAIRE
Camí Alguaire- La Saira
Almacelles
973740165
info@calsargaire.com
Botiga online: https://calsargaire.com/tienda/

GALERIA DE PRODUCTES

COOPERATIVA DE CAMP DE SANT SALVADOR

Sector Agroalimentari:
Oli d'oliva

Tipus de Producte:
Natural
Municipi:
Alfés
El principal producte de la cooperativa és l’oli d’oliva verge extra que comercialitzen en
varis formats de 5, 2 litres i 500 ml.
La cooperativa del Camp Sant Salvador d’Alfés , conserva el molí antic, ara com a museu
que es pot visitar per veure com s’elaborava l’oli amb el sistema de premsa per xafar olives.
Amés ha potenciat la seva agrobotiga per a donar un ampli servei al municipi, on a banda de
l’oli s’hi poden trobar altres productes de proximitat.
Tenen el segell de venda de proximitat així com formen part de i DOP Garrigues.

DADES DE CONTACTE
COOPERATIVA DEL CAMP DE SANT SALVADOR
Travessera la Bassa 2
25161 Alfes
copalfes@copalfes.com

GALERIA DE PRODUCTES

COOPERATIVA DEL CAMP DE TORREBESSES

Sector Agroalimentari:
Oli d'oliva
Tipus de Producte:
Ecològic, Natural

Municipi:
Torrebesses
A la Cooperativa del Camp de Torrebesses, es dediquen a la producció i comercialització d'oli
verge extra, de la varietat arbequina, amb Denominació d'Origen Les Garrigues. Duen a terme
una producció tradicional, ecològica i integrada que assegura els sistemes de control
necessaris pequè l'oli resultant, que comercialitzen al detall i a l'engròs arreu de Catalunya,
sigui de qualitat.
Els seus punts forts:
L'agricultura ecològica. Sota els criteris que marca el Segell de Qualitat del CCPAE.
La producció integrada. Enfocada en el respecte pel medi ambient i la salut del
consumidor, ja que aposta per una lluita biològica augmentant els controls que es fan,
tant de químics com de nitrats.
La qualitat del producte. Materializada a partir de la tinença del segell de
Denominació d'Origen Protegida "Les Garrigues".

DADES DE CONTACTE
COOPERATIVA DEL CAMP DE TORREBESSES
C/Cooperativa 2
25176 Torrebesses
973126062
coptorrebesses@gmail.com

GALERIA DE PRODUCTES

COOPERATIVA VERGE DE LORETO

Sector Agroalimentari:
Oli d'oliva
Tipus de Producte:
Natural
Municipi:
Llardecans
La cooperativa es dedica al cultiu d'olives arbequines i a la producció i comercialització d'oli
d'oliva verge extra amb la marca Rajolí d'Or i diversos formats. També ven les olives
arbequines envasades.
La Cooperativa del Camp Verge de Loreto es troba a la localitat de Llardecans en una situació
geogràfica privilegiada, on el clima i l'orografia són ideals per al cultiu de l'olivera arbequina.
Està formada per més de dos-cents socis que treballen unes 24.000 hectàrees d'oliveres.
Comercialitza el seu oli a la cadena de supermercats lleidatana PLUSFRESC.
Tenen el segell de venda de proximitat i fan venda al detall i a l’engròs del seu oli.

DADES DE CONTACTE
VERGE DE LORETO SCCL
C/ de Flix s/n
25186 Llardecans
973130209
info@rajolidor.com

GALERIA DE PRODUCTES

FOMENT AGRÍCOLA DE LES GARRIGUES SA

Sector Agroalimentari:
Fruits Secs
Tipus de Producte:
Gourmet, Natural
Municipi:
Maials
Foment Agricola de les Garrigues, SA és una empresa agroalimentària de
Maials especialitzada en el cultiu, procés, elaborat i envasat de fruits secs.
Els seus inicis es remunten a 1982, iniciant les primeres plantacions de festucs a la
Península Ibèrica.
L'aventura del pistatxo va seguir amb la de les nous i en l'actualitat amb la selecció de les
millors collites de tota una àmplia gamma de fruita seca, per poder servir la millor qualitat de
fruit sec.
A les seves instal·lacions seleccionen els fruits, calibrant, torrant, fregint, salant,
caramel·litzant, envasant al buit per poder mantenir tota la frescor i sabor de la fruita
seca fins al consum.
Tenen el segell de venda de proximitat i participen a activitats per fomentar el consum de
productes de proximitat al territori en fires.

DADES DE CONTACTE
FOMENT AGRÍCOLA DE LES GARRIGUES SA
P.I. PI VERD PARC 1-2
25179 Maials
973130611
info@les-garrigues.com

CIRERES PRUNUS

Sector Agroalimentari:
Fruita
Tipus de Producte:
Natural
Municipi:
Almacelles
Negoci familiar dedicat a la producció de fruita des de 1969.
L’any 2013 van crear la seva marca PRUNUS per a comercialitzar els seus productes que son
principalment les cireres i les prunes.
Aquesta fruita es immediatament envasada després de la seva recol·lecció per mantenir la
seva frescor i qualitat.
La producció integrada i GLOGAL GAP certifiquen que només comercialitzen fruita amb la
màxima qualitat.
Aquesta es envasada amb caixes de 2 i 5 kg
Tenen el segell de venda de proximitat i ofereixen la possibilitat de visitar les seva explotació
durant el mesos de maig a juny i poder collir les cireres directament de l’arbre per poder viure
l’experiència.

DADES DE CONTACTE
CIRERES PRUNUS
Cami de la Saira s/n
Almacelles
Tel. 657967984
info@prunus.es
Botiga online: http://www.prunus.es/es/12-cerezas-prunus

GALERIA DE PRODUCTES

CASA SIBILLÓ- ARTESANIA DE LA LLET

Sector Agroalimentari:
Làctics
Tipus de Producte:
Natural
Municipi:
Gimenells i Pla de la Font
Can Sibilló és una explotació agrària de Pla de la Font on els germans Roquet van decidir
passar de només produir llet a transformar-ne una part per a comercialitzar-la directament.
Tenen cura de tota la matèria prima des de la pastura del seu propi bestiar fins a la
producció limitada de producte de qualitat.
Els productes que ofereixen: Llet pasteuritzada, iogurt natural, desnatat, ensucrat,
amb melmelades i postres elaborats amb llet de vaca. També elaboren formatges.
Els seus productes es poden trobar a botigues de proximitat així com als supermercats
Plusfresc i Caprabo.
Tenen el segell de venda de proximitat.

DADES DE CONTACTE
TORRE ROQUET
Partida Ota 14
25114 Pla de la Font
info@casasibillo.com
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