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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

CIRERES DE CORBINS CAMATS CARPI

Sector Agroalimentari:
Fruita
Tipus de Producte:
Natural
Municipi:
Corbins
És una família de pagesos que produeix i comercialitza principalment cireres amb la marca
pròpia del negoci familiar des de fa més de 30 anys. La seva activitat va començar a l’any

1986 quan van apostar pel cultiu del cirerer, un producte tan qualitativament molt valorat com
agronòmicament poc implantat i amb una gestió una mica diferent d’altres espècies
fructícoles. A mesura que va anar creixent la producció, van crear la marca per diferenciar el
producte i es va situar un centre logístic en el municipi de Corbins per tal que els particulars,
minoristes o majoristes tinguessin un punt referència. Des de l’any 2018 la segona generació
agafa el relleu per tal de mantenir la qualitat de sempre i modernitzar el negoci familiar
agrari.
Tenen el segell de proximitat i fomenten el consum responsable participant en
activitats al municipi.

DADES DE CONTACTE
CARPI-CAMATS
C/ Mil.lenari
25137 Corbins
cireresdecorbins@camatscarpi.cat

GALERIA DE PRODUCTES

AGRO-MASSOT

Sector Agroalimentari:
Carn/Embotits, Fruita
Tipus de Producte:
Natural
Municipi:
Torre-serona
És una empresa familiar de Torre-Serona amb més de 50 anys d’història, dedicada a

l’explotació fructícola i ramadera.
Actualment la tercera generació familiar continua amb els mateixos objectius d’especialització
i de màxima qualitat i garantia dels seus productes: la vedella i la fruita dolça.
L’any 1996 aconsegueixen el distintiu de Q de Qualitat per la producció de carn de vedella
sota la marca BONA VEDELLA DEL MASSOT que atorga la Generalitat.
La seva carn es ven a diferents carnisseries de tota Catalunya.
Aquest any també inicien la producció integrada de la fruita de pinyol i de llavor, aquest
tipus de producció amb mètodes que respecten la salut humana i el medi ambient amb els
objectius d’obtenir productes d’alta qualitat, minimitzar l’ús de productes agroquímics
optimitzant els mètodes de producció i disminuir els residus.
Els objectius principals de l’empresa són: la producció de carn de vedell, pinso i fruita dolça de
qualitat, vetllant per la seguretat alimentaria, el benestar dels animals i el respecte pel medi
ambient.
Tenen el segell de venda de proximitat i participen en activitats per fomentar el consum
responsable al territori.

GALERIA DE PRODUCTES

ECOLORGIC

Sector Agroalimentari:
Fruita, Sucs
Tipus de Producte:
Ecològic, Natural
Municipi:
Lleida

La família Garreta es dedica a la ramaderia i a l’agricultura a L’horta de Lleida des de
1945, actualment la dirigeix la tercera generació i han volgut portar pràctiques més
sostenibles i saludables reconvertint els seus camps en conreus 100% ecològics.
Produeixen préssec, préssec pla, pera, poma, nectarina, platerina, figues i meló i han iniciat en
el món del suc de fruita amb la marca ECOLORGIC que dona nom al seu primer suc, fet amb
paraguaià.
Aquest suc es 100% natural sense colorants, ni conservants, ni additius ni sucres afegits.
Tenen el segell d’agricultura ecològica i de venda de proximitat fa que la seva fruita
estigui garantida per tots els segells i organismes que ho avalen.

DADES DE CONTACTE
TORRE DEL MOLET
Pd. Sant Just 99
25193 Lleida
973272399
eco@grupgarreta.com
Botiga online: https://ecolorgic.com/ca/botiga/

GALERIA DE PRODUCTES

DELIZIA

Sector Agroalimentari:
Fruita
Tipus de Producte:

Natural
Municipi:
Lleida
Delizia és una empresa fructícola de la família Gilart que actualment lidera la tercera
generació.
Als anys 60 es van introduir al cultiu de la cirera, any rere any, s’han anat especialitzant i
perfeccionant el cultiu.
El producte estrella és la cirera, però també produeixen préssec, nectarina i pruna.
Van crear la marca DELIZIA, una marca per distingit al qualitat, amb personalitat pròpia i una
llarga tradició familiar sota la que venen les seves cireres.
Exporten cireres a Bèlgica, Alemanya, Regne Unit i França i fomenten el consum de
proximitat a la comarca ja que tenen el segell de venda de proximitat, ja que fomenten que la
gent vingui a la seva explotació a poder collir les seves cireres directament de l’arbre.

DADES DE CONTACTE
DELIZIA
Camí Del Pla 5
Sucs- Lleida
973748454
info@delizia.es
Botiga online: https://cerezadelleida.com/ca/

GALERIA DE PRODUCTES

AROMES DE CAN ROSELLO

Sector Agroalimentari:
Altres productes, Cervesa
Tipus de Producte:
Ecològic, Natural
Municipi:
Lleida
És una empresa dedicada al cultiu ecològic de lavanda pioner a Lleida ciutat. Va néixer fa 3
anys com una iniciativa familiar de pagesos de l’horta de Lleida.
Actualment l’empresa està en procés de creixement creant marca pròpia en el món de la
cosmètica natural, productes per al benestar i amb visió de crear productes alimentaris com la
cervesa de lavanda.
L’empresa organitza diferents activitats culturals, gastronòmiques i lúdiques així com jornades
de portes obertes que dinamitzen la zona, el camp i el producte.

DADES DE CONTACTE
AROMES DE CAN ROSELLÓ
Partida Sot de Fontanet 25
25197 Lleida
info@aromescanrosello.com
Botiga online: https://www.aromescanrossello.com/botiga/

GALERIA DE PRODUCTES

DVERD

Sector Agroalimentari:
Altres productes, Verdura
Tipus de Producte:
Natural
Municipi:
Vilanova del Segrià
Dverd és un projecte d’una família de Vilanova del Segrià que van deixar de cultivar arbres
fruiters i van iniciar l’any 2010 el projecte DVERD amb la producció d’herbes per cuinar (
culinàries) i comercialitzar-les ells mateixos amb la marca DVERD.
Entre els seus productes trobem ( alfàbrega, menta, julivert, timó, etc...)
Tenen el segell de venda de proximitat i els seus productes els podeu comprar directament o a
través dels supermercats Plusfresc.

DADES DE CONTACTE
DVERD
Carrer de Pau Casals, 1
25133 Vilanova de Segrià
dverd@dverd.com

GALERIA DE PRODUCTES

OKI JUICE

Sector Agroalimentari:
Sucs
Tipus de Producte:
Natural
Municipi:
Alcarràs
La cooperativa Fruits de Ponent l’any 2018 va llançar al mercat OKI JUICE, una nova gama
de sucs de fruita. Cinc combinacions gourmet saludables i amb tot el sabor de fruita
exprimida.
Les varietats estan embotellades sense pasteuritzar per conservar totes les vitamines,
els antioxidants i la fibra de la fruita.
Estan envasats amb ampolles reciclables de 250 i 750 ml.
Tenen el segell de venda de proximitat i els seus productes es poden trobar als
supermercats Plusfresc i Caprabo així com establiments de Lleida de productes de proximitat i
a l’agrobotiga d’Alcarràs.

DADES DE CONTACTE:
FRUITS DE PONENT
Crta. Valmanya Km1
25180 Alcarràs
973791747
info@fruitsdeponent.com

GALERIA DE PRODUCTES

ELIXIRS DE PONENT

Sector Agroalimentari:
Licors
Tipus de Producte:
Natural
Municipi:
Almacelles
Elixirs de Ponent és una empresa j d’Almacelles jove que va néixer per satisfer l’augment de la
demanada de productes naturals i de proximitat.
Proporciona al mercat destil·lats i licors d’alta qualitat fusionant tècniques d’artesania
i d’innovació.
Participen a diferents fires de la comarca podreu tribar els seus licors artesanals, un d’ells el
LLimontetti va ser guardonat l’any 2017 amb la medalla d’or de catavinium world
wine&spirit competion.
Els seus productes els podré trobar a agorbotiques i botigues de proximitat de les terres de
Lleida i també ho podeu comprar a través de la seva web.

DADES DE CONTACTE
ELIXIRS DE PONENT
Carrer Major 61
25100 Almacelles
info@elixirsdeponent.com
Botiga online: http://www.elixirsdeponent.com/ca/compra
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