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AIGUAMÚRCIA
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BAIXAS LEHNBERGAIGUAMÚRCIA

Ctra. de les Ordes s/n km3
43815 Aiguamúrcia

http://www.baixas.bio/

davidbaixas76@gmail.com

637883944

@davidbaixas_biodinamica

Som un projecte familiar agrari i de vida rural coherent. Fidel a uns principis
fonamentals per la sostenibilitat i l'equilibri en un sentit ampli: familiar, mediambiental,
econòmic i social. 

Elaborem sucs de raïm, AOVE i microvinificacions produïts a la nostra finca amb
cultiu Biodinàmic.
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Els nostres productes: suc de raïm, AOVE i vins.

Enviament a domicili
Comanda mínima 60€ (despeses
d'enviament no incloses).

http://baixas.bio/index.php
https://www.instagram.com/davidbaixas_biodinamica/
http://www.baixas.bio/
mailto:oficina@agricolabrafim.cat
https://www.instagram.com/davidbaixas_biodinamica/


ALCOVER
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Pol. Ind. "La Fundició" s/n
Alcover
Agrobotiga:
Av. Reus 2
43460 Alcover

http://agrobotigues.cat/alcover

@agrobotiga_alcover

administracio@coopalcover.cat

977760558

AGRÍCOLA D'ALCOVER, SCCL ALCOVER
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Cooperativa centenària on elaborem Oli d'Oliva Verge Extra amb la DOP Siurana. 

Els nostres productes: oli, fruits secs i productes de proximitat procedents d'altres
Cooperatives Agràries de la demarcació de Tarragona.

Els enviaments a domicili són gratuïts a partir de 50€.

Enviament a domicili

https://www.instagram.com/davidbaixas_biodinamica/
http://baixas.bio/index.php
http://www.agrobotigues.cat/alcover
https://www.instagram.com/agrobotiga_alcover/
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AVIPAT, SL OUS PAVICAMP ALCOVER

Ctra. d'Alcover a
Vilallonga, km 2,5
43460 Alcover

Fa més de 60 anys que ens dediquem a la cria d'aus i gallines de posta. El pare ja va
començar a l'avicultura, criant galls d'indi, pollastres de pagès i gallines. Ara ja està
jubilat i els fills seguim el negoci.

Productes: fem la venda a restauració i comerç d'ous ecològics, camperos i de gàbia,
i pollastres i derivats.
Tenim furgonetes refrigerades i dos cops per setmana repartim per la comarca, a tot
tipus d'establiments. 

avipatjosepmaria@gmail.com

616458510/977302614

Enviament a domicili



LA CABANA D'ALCOVER, SL ALCOVER

Finca La Cabana
43460 Alcover
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Finca ecològica dedicada a fer olis extra verge d'arbequina, el gust de l'oli del Camp
de Tarragona, però en eco.
A la mateixa finca disposem d'una petita agrobotiga.

Comanda mínima 1 caixa (3 llaunes de 5 litres ó 5 llaunes de 3 litres). Enviament
sense despeses a Catalunya.

http://lacabanaalcover.cat

@suim_oil

lacabanadalcover@hotmail.com

629100270

Enviament a domicili

https://www.instagram.com/davidbaixas_biodinamica/
http://baixas.bio/index.php
http://www.lacabanadalcover.cat/
https://www.instagram.com/suim_oil/


MEL EL REMEIALCOVER

https://melelremei.es

@mel_el_remei

jmll.apis@gmail.com

675125820

@melelremei

Enviament a domicili

Actualment som la 3a generació d'apicultors, la família Llorens, que treballa amb les
abelles, amb dedicació i amb un nivell professional. Tenim unes 600 arnes. Produint
sempre amb l'esforç suficient i una feina ben feta obtenim una molt bona mel.

Elaborem la mel de les Muntanyes de Prades, el nostre producte es caracteritza per
ser de gran qualitat i disposar de moltes propietats terapèutiques pel benestar de la
salut i una alimentació sana i equilibrada.

C/ Bisbe Barberà, 3 (botiga) i
Ctra. d'Alcover a Valls c-37,
km 0,3 (museu obrador -
visites) 43460 Alcover
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Els nostres productes i subproductes de les abelles: mel, mel biofuncional, pol·len,
gelea reial, beguda de mel, pròpolis i cera verge d'abella.

https://www.instagram.com/davidbaixas_biodinamica/
http://baixas.bio/index.php
https://melelremei.es/
https://www.instagram.com/mel_el_remei/
https://www.facebook.com/pg/melelremei/


BRÀFIM
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COOPERATIVA DE BRÀFIMBRÀFIM

C/ Major 50
43812 Bràfim

www.agricolabrafim.cat

oficina@agricolabrafim.cat

977620842

@AgricolaDeBrafim

A l'Agrobotiga de Bràfim es poden trobar productes agraris propis, així com també
productes de qualitat de cooperatives catalanes, a més de productes de proximitat de
la zona, com poden ser els calçots i les cireres.

Els nostres productes: vins blancs, negres i rosats amb DO Tarragona, oli d'oliva
verge DO Siurana i oli d'oliva menya.
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http://baixas.bio/index.php
http://www.agricolabrafim.cat/
mailto:oficina@agricolabrafim.cat
https://www.facebook.com/agricola.debrafim


FRUITS DEL GAIÀ BRÀFIM

fruitsdelgaia

info@fruitsdelgaia.cat

675721260
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Explotació familiar de fruita seca i olivera ecològiques, situada a Bràfim.

Oli d'oliva de varietats arbequina i menya.
Oliva de taula.
Ametlla.

Els nostres productes:

Plaça de la Vila 5
43812 Bràfim

https://www.instagram.com/davidbaixas_biodinamica/
https://www.instagram.com/fruitsdelgaia/
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Tots els nostres productes estan 100% elaborats amb productes del Camp de
Tarragona i treballem per tornar a incorporar als nostres plats plantes oblidades o
menystingudes com la garrofa. Actualment elaborem cremes dolces amb ella, així
com vinagre o allioli.

Els nostres productes: crema de garrofa clàssica i vegana, dolç d'ametlla, allioli de
garrofa, vinagre de garrofa i torró de garrofa.

C/ D'Avall, 17
43812 Bràfim

MENJAMIQUESBRÀFIM

http://menjamiques.cat

@menjamiques

info@menjamiques.cat

697814128

@menjamiques

@menjamiques

Enviament a domicili 

Botiga online en la nostra pàgina web i ports gratuïts a partir de 45€.

https://www.instagram.com/davidbaixas_biodinamica/
http://baixas.bio/index.php
https://menjamiques.com/
https://www.instagram.com/menjamiques/
https://www.facebook.com/menjamiques
https://twitter.com/menjamiques


SOCA-REL BRÀFIM

A Soca-rel ens dediquem a la producció i distribució de fruites i verdures
ecològiques, d'oli de producció pròpia ecològica i de productes artesans del nostre
territori.

Els nostres productes: fruita i verdura ecològica, oli d'oliva verge extra ecològic, mel,
ous, formatge, sucs, cremes, fruits secs...

Camí Alió s/n
43812 Bràfim

https://www.socarel.com

@socarel.coop

info@socarel.com

610961478

@socarel.coop

15

Enviament a domicili 
Dimarts i dimecres amb comanda
mínima de 16€.

https://www.instagram.com/davidbaixas_biodinamica/
http://baixas.bio/index.php
http://www.socarel.com/
https://www.instagram.com/socarel.coop/
https://www.facebook.com/lamagalla
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VISITA CASA VERMOUTH PADRÓ

Viu una experiència sensorial única en un lloc privilegiat i ple d'història.

Descobreix les peculiaritats de l'elaboració del vermut, podràs observar i tastar tots
els ingredients que donen forma a aquest aperitiu vínic tan desitjat. 

Els nostres productes: vins i vermuts.

Botiga en línia: https://vermouthpadro.com/ca/botiga/ C/ D'Avall, 17
43812 Bràfim

VERMOUTH PADRÓBRÀFIM

http://vermouthpadro.com

@vermouthpadro

reservas@padroifamilia.com

644429344

@vermouthpadro

Enviament a domicili 

https://vermouthpadro.com/ca/botiga/
https://www.instagram.com/davidbaixas_biodinamica/
http://baixas.bio/index.php
https://vermouthpadro.com/
https://www.instagram.com/vermouthpadro/
https://www.facebook.com/vermouthpadro


CABRA DEL
CAMP
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CELLER MAS VICENÇCABRA DEL CAMP

Mas Vicenç és el nom d'una masia tradicional catalana que ha acollit cinc
generacions dedicades a l'agricultura, principalment la vinya. L'any 2005, el fill gran
de la cinquena generació, en Vicenç Ferré, amb estudis i experiència com a enòleg
al Priorat i el sud de França, comença a elaborar els primers vins de Mas Vicenç fruit
de les millors finques familiars.

Actualment el celler està representat pels quatre membres de la família per a
elaborar i comercialitzar vins, oli d'oliva, vinagre i mel pròpia, a més d'oferir un extens
ventall d'activitats d'enoturisme.

Mas Vicenç s/n
43811 Cabra del Camp

https://masvicens.com

@masvicens

masvicens@masvicens.com

977630024 / 627570075

@cellermasvicens
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Enviament a domicili 
Ports gratuïts a partir de 50€, per
imports inferiors cost de 6'99€.

https://www.instagram.com/davidbaixas_biodinamica/
http://baixas.bio/index.php
https://masvicens.com/
https://www.instagram.com/masvicens/
https://www.facebook.com/cellermasvicens/


FARENA
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(MONT-RAL)
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Mel i altres productes apícoles de collita pròpia, respectuosos amb les abelles i el
medi ambient. En un entorn al bell mig de les muntanyes de Prades.

Els nostres productes: mel de diferents varietats (segons temporada), tintura de
pròpolis, bresca, pol·len fresc.
Disposem de tenda física en el mateix obrador.

Carrer de l'Era s/n
43459 Farena (Mont-ral)

@mel_florsdelbrugent

davidmallolmaeso@gmail.com

653058183 / 679309959

FLORS DEL BRUGENT FARENA

Repartiment a domicili dos dilluns al
mes amb comanda mínima de 18€.
Repartim a l'Alt Camp, Baix Camp,
Conca de Barberà, Priorat i
Tarragonès.

@florsdelbrugent

Enviament a domicili 

https://www.instagram.com/davidbaixas_biodinamica/
https://www.instagram.com/mel_florsdelbrugent/
https://www.facebook.com/florsdelbrugent/


MASMOLETS
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(VALLS)



C/ De la Font 8
43813 - Masmolets (Valls)

https://cellermasbella.com/

@celler_mas_bella

info@cellermasbella.com

600269786

CELLER MAS BELLA MASMOLETS
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@cellermasbella

Enviament a domicili 
Amb comandes mínimes de 6 ampolles
els ports són gratuïts.

Els nostres vins provenen de les nostres belles vinyes situades al voltant del celler. I
certificats per la DO Tarragona garantint l’origen i qualitat dels nostres productes, 5
vins diferents que expressen la pròpia varietat adaptada a la nostra terra.

Bella Blanc, Bella Cartoixà, Bella Rosat, Bella Negre i Bella del Bosc Selecció
Especial.

https://www.instagram.com/davidbaixas_biodinamica/
http://baixas.bio/index.php
https://cellermasbella.com/
https://www.instagram.com/celler_mas_bella/
https://www.facebook.com/cellermasbella


LA MASÓ
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VILABANÚSLA MASÓ

Som una petita empresa familiar ubicada a La Masó. Al capdavant, dues germanes,
la Isolda i la Diana Banús. Oferim el millor que ens dona la terra, productes d'aquí i
de l'any. Apostem per l'economia rural, amb productes de qualitat i de proximitat.

A la botiga us podem oferir oli d'oliva verge extra de varietat arbequina, tant en
ampolla de vidre com en garrafes, i fruits secs, avellana negreta i ametlla marcona
torrada. A banda d'això, productes de temporada: oli del raig i avellanes torrades
garrapinyades i xocolatades, que oferim només per la temporada de Nadal.

Ctra. Vallmoll T-751 km 0,5
43143 La Masó

shop.vilabanus.com/

@vilabanus

vilabanus@vilabanus.cat

651908012 / 651908013

@vilabanus
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Enviament a domicili

https://www.instagram.com/davidbaixas_biodinamica/
http://baixas.bio/index.php
https://shop.vilabanus.com/
https://www.instagram.com/vilabanus/
https://www.facebook.com/vilabanus


NULLES
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ADERNATS | VINÍCOLA DE NULLESNULLES

adernats@gmail.com

977602622

Enviament a domicili 

@adernats

@adernats

https://adernats.com

@vinicolanulles

@vinicolanulles

Celler modernista, Catedral del Vi de Nulles, on s'elaboren els vins i caves Adernats.
Descobreix una joia arquitectònica i singulars paisatges de vinya, bosc i fruiters a
través de genuïnes activitats d'enoturisme. Rutes en carro, tast entre vinyes i molt
més!

Els nostres productes: vins i caves mediterranis elaborats a la Catedral del Vi de
Nulles. Singulars experiències d'enoturisme per a petits i grans.

C/ Estació s/n
43887 Nulles

Venda online a través de www.adernats-shop.com (a tot Europa). Ports gratuïts a la
Península a partir de 50€.

https://twitter.com/adernats
https://www.youtube.com/channel/UCZs9nPXebmuIW-8qElaJnvw
https://www.instagram.com/davidbaixas_biodinamica/
http://baixas.bio/index.php
http://adernats.cat/
https://www.instagram.com/vinicolanulles/
https://www.facebook.com/vinicolanulles
http://www.adernats-shop.com/


CAVA MAGRINYÀ CALAF NULLES

Ctra. de Tarragona -Pont
d'Armentera km 16
43887 - Nulles

http://www.magrinyacalaf.com/

@elcolldenulles

ncalaf@magrinyacalaf.com

977603596

27

Des de fa 29 anys dues generacions d'una família concilia l'elaboració de cava, la
viticultura i la restauració. Envoltats de vinyes al bell mig de la plana de l'Alt Camp
s'elaboren els caves Magrinyà Calaf. Uns caves de mitja i llarga criança que et
transporten al territori que l'envolta. Gaudeix també d'una gastronomia catalana
actual al nostre restaurant Coll de Nulles, ubicat en el mateix celler.

Els  nostres productes: Cava Brut Nature Reserva, Cava Brut Nature Reserva 30,
Cava Brut Rosat Trepat.

https://www.instagram.com/davidbaixas_biodinamica/
http://baixas.bio/index.php
http://www.magrinyacalaf.com/cat/elaboracio.html
https://www.instagram.com/elcolldenulles/


CELLER DEL CESCNULLES

www.cellertancaelsulls.cat

@cellertancaelsulls

cesc@cellerdelcesc.cat

618134209 / 619313929

@cellerdelcesc

Enviament a domicili 

Celler on elaborem vins ecològics.

Els nostres productes: vins monovarietals Macabeu, Cartoixà, Malvasia i Garnatxa.

C/ Major 14
43887 Nulles
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https://www.instagram.com/davidbaixas_biodinamica/
http://baixas.bio/index.php
https://www.cellertancaelsulls.cat/
https://www.instagram.com/cellertancaelsulls/
https://www.facebook.com/cellerdelcesc


PICAMOIXONS
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(VALLS)



30

ECOOPICA PICAMOIXONS

43491- Picamoixons

@ecoopica

ecopica@gmail.com

635878739

L'oli d'oliva verge extra Ecopica produït a Picamoixons, DO Siurana. Les oliveres, de la
varietat arbequina, estan en una petita explotació agroecològica on hem estat
experimentant des de fa uns quinze anys amb la combinació de diferents espècies
d'animals a fi de crear un agrosistema complert, on l'ús d'energia i consum sigui el
menor possible per tal d'assolir la màxima sostenibilitat i afavorir la biodiversitat. Ara
mateix als camps hi conviuen cabres, gallines i èquids. A més, tots els camps són de
secà, amb marges de pedra seca tradicionals.

Els nostres productes: Oli d'Oliva Verge Extra D.O. Siurana.

Enviament a domicili 
Comandes de mínim 60€.

https://www.instagram.com/davidbaixas_biodinamica/
https://www.instagram.com/ecoopica/


LES POBLES
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(AIGUAMÚRCIA)



BODEGUES VI SENDRA LES POBLES

C/ Colon 22
43815 - Les Pobles
(Aiguamúrcia)

https://visendra.com/ca/

@bvisendra

info@bodeguesvisendra.com

639338892
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Celler familiar, respectuós amb el medi ambient. Elaborem vins i vins escumosos
ecològics i vegans.

Els nostres productes: vins blancs, negres, escumosos, rosats, ecològics i vegans.

Enviament a domicili 
Enviaments en 72h laborables.

@BodeguesVisendra

https://www.instagram.com/davidbaixas_biodinamica/
http://baixas.bio/index.php
https://visendra.com/ca/
https://www.instagram.com/bvisendra/
https://www.facebook.com/BodeguesVisendra/


EL PONT
D'ARMENTERA
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AGROBOTIGA EL PONT D'ARMENTERA

@agrobotiga_del_Pont_Ar
mentera

capa@tinet.org

977638473

Enviament a domicili 

Passeig Sant Isidre
43817 El Pont d'Armentera

Botiga just a l'entrada del Pont d'Armentera. Juntament amb la cooperativa del Pont,
venem productes de proximitat, oli DO Siurana fet per la Cooperativa, vins i caves de
la zona, productes agrícoles (mel, ous, verdura, productes càrnics,...), supermercat
petit amb Coaliment per productes de primera necessitat i varis.

Oberts de dimarts a dissabtes tots els matins de 10 a 13:30 i dimarts i divendres
tarda.
Ajudem a tots els nostres veïns de la zona a vendre els seus productes (vins i cava
Sendra, Mas Vicenç, Mascaró, Vidal i Ferrer...)
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EL PONT D'ARMENTERA

Per veïns que ho necessitin.

https://www.instagram.com/davidbaixas_biodinamica/
https://www.instagram.com/agrobotiga_del_Pont_Armentera/


NAGES OLI D'OLIVA

43817 El Pont
d'Armentera

www.olinages.com

@nagesolioliva

nagesolioliva@gmail.com

687436818

Som uns petits productors d'oli del Pont d'Armentera. Una petita empresa familiar
que ha començat una aventura en el món de l'oli amb molta il·lusió i ganes de fer les
coses bé! Estimem la terra i oferim un oli intens i de qualitat. Arbequina 100%.

Els nostres productes: garrafes de 2 i 5 litres. Properament, en la campanya 2021-22
també tindrem envàs de vidre.

35

EL PONT D'ARMENTERA

https://www.instagram.com/davidbaixas_biodinamica/
http://baixas.bio/index.php
http://www.olinages.com/
https://www.instagram.com/nagesolioliva


PUIGPELAT
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CELLERS BLANCH

Av. Catalunya 8
43812 - Puigpelat

https://cellersblanch.com

@cellersblanch

info@cellersblanch.com

680229120

@cellersblanch

PUIGPELAT

Cellers Blanch és un celler familiar situat a Puigpelat que elabora vins i escumosos,
un total de 7 referències, a més de vendre oli de les oliveres famiiars.
Us proposem que ens visiteu d'una manera diferent amb el nostre 'EscapeRoom' o
amb l'activitat 'Degorja el teu escumós' a més de l'habitual visita amb tast al celler.
Tot, pensat i adaptat per a les famílies.

Els nostres productes: vi blanc, negre, rosat, escumosos i oli. Consulteu tots els
productes a la nostra pàgina web.
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https://escaperoomdelvi.com

Enviament a domicili

@cellersblanch

https://www.instagram.com/davidbaixas_biodinamica/
http://baixas.bio/index.php
https://info133495.wixsite.com/cellersblanch
https://www.instagram.com/cellersblanch/
https://www.facebook.com/cellersblanch/
http://baixas.bio/index.php
http://escaperoomdelvi.com/
https://twitter.com/CellersBlanch


RODONYÀ

38
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CELLER CAL PUCOLLA

Carrer Muralla 2
43812 Rodonyà

https://cellercalpucolla.com/

@cellercalpucolla

ferrancoll@cellercalpucolla.com

635122409

@CellerCalPucolla

Enviament a domicili 

RODONYÀ

Petit celler familiar on elaborem vins monovarietals ecològics. També oferim cates a
la vinya amb una petita degustació amb cada vi i amb possibilitat de dinar. Ideal per
passar un dia amb família o amics.

Els nostres productes: Coll Parellada, Coll Macabeu i Coll Brisat.

https://www.instagram.com/davidbaixas_biodinamica/
http://baixas.bio/index.php
https://cellercalpucolla.com/
https://www.instagram.com/cellercalpucolla/
https://www.facebook.com/cellers.calpucolla


VINYA JANINE RODONYÀ
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Som viticultors i elaborem i comercialitzem els vins que produïm. També produïm i
venem oli extra verge d'oliva. Vins blancs, rosats i negres ecològics. Activitats
d'enoturisme, tastos de vi, visites al celler i vinyes, excursions a peu i amb carro, ...
Complementat amb un allotjament rural (Rural Jordà).

Els nostres productes: vins blancs (xarel·lo i sauvignon blanc), vins rosats (merol i,
en ocasions, syrah), vins negres (miscel·lània de vins i syrah, semicriances).
Enviament a domicili: entrega directa a l'Alt Camp i enviament a qualsevol punt de la
península mitjançant transportista. En tots els casos, mínim una caixa. 

C/ Anselm Clavé 1
43812 Rodonyà
C/ Anselm Clavé 1
43812 Rodonyà

https://vinyajanine.com

@vinyajanine

vjanine@tinet.org

629014231 / 977628305

@vinyajanine

Enviament a domicili 

@vinyajanine

@vinyajanine

https://www.instagram.com/davidbaixas_biodinamica/
http://baixas.bio/index.php
https://www.vinyajanine.com/
https://www.instagram.com/vinyajanine/
https://www.facebook.com/VinyaJanine/
https://twitter.com/vinyajanine
https://www.youtube.com/watch?v=WrbEKBdEvNw


ESTOL VERD CELLER RODONYÀ
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Estol Verd som la Sara i el Gerard, som pagesos, cultivem vinya i oliveres
ecològiques i fem vi al nostre celler de Rodonyà. Elaborem vins blancs, rosat i negres
ecològics, amb molta cura i amb mínima intervenció. A més a més de vi també tenim
oli d'oliva arbequina i menya.

Els nostres productes: Vi blanc NYEC (xarel·lo, parellada, moscatell), vi blanc GLUP
(parellada), vi blanc ROS (chardonay fermentat en bóta), vi negre TATXAM (syrah),
vi negre ZUBZUB (ull de llebre), vi negre 7030 (syrah, ull de llebre), oli la TACA de 5L
i de 2L.

C/ Nou 11
43812 - Rodonyà

https://www.estolverd.cat

@estolverd_celler

estolverd@gmail.com

696110074

Enviament a domicili 

@estolverd

@estolverd

https://www.instagram.com/davidbaixas_biodinamica/
http://baixas.bio/index.php
https://www.estolverd.cat/
https://www.instagram.com/estolverd_celler/
https://www.facebook.com/estolverd/
https://twitter.com/estolverd


VALLS
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Ctra. de Valls a Nulles, km 4
43800 Valls

DASCA VIVES VALLS

Som una finca familiar on cultivem de forma ecològica i biodinàmica la vinya,
oliveres, els ametllers, els avellaners, els garrofers i el cereal. Elaborem vi de forma
natural, most, oli i fruita seca. Cultivem i fomentem les varietats tradicionals de la
nostra comarca.

Els nostres productes: vins blancs, negres, rosats, escumosos i rancis. Most. Oli.
Ametlles i avellanes.

https://dascavives.com/

@dascavives

celler@dascavives.com

679966897

@dascavives

Enviament a domicili 

@dascavives

Enviaments a tot Catalunya amb ports gratuïts a partir de 12 ampolles. Per
comandes fora de Catalunya consulteu la nostra web.

https://www.instagram.com/davidbaixas_biodinamica/
http://baixas.bio/index.php
https://dascavives.com/
https://www.instagram.com/dascavives/
https://www.facebook.com/DascaVives
https://twitter.com/dascavives


I UN RAVEVALLS

Produïm fruites i verdures ecològiques. Servim a restaurants, botigues i cistelles a
domicili a particulars.

Els nostres productes: verdures i fruites de temporada de producció ecològica.
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Entregues a domicili sense cost a partir de 20€ a les poblacions que tenim ruta.
Consultar les condicions segons població.

Ctra. N-240 km.19
43800 - Valls

www.iunrave.com

info@iunrave.com

675762782

@iunrave.ecologica

Enviament a domicili

http://baixas.bio/index.php
http://www.iunrave.com/
https://ca-es.facebook.com/iunrave.ecologica


SOCIETAT AGRÍCOLA I SECCIÓ DE CRÈDIT DE VALLS SCCL VALLS

http://coopvalls.cat

@agrobotigavalls

info@coopvalls.cat

977602084

Enviament a domicili
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AGROBOTIGA - COOPERATIVA AGRÍCOLA

Com a cooperativa agrària elaborem olis d'oliva verges extres amb la marca La
Societat de Valls, a part de fruits secs, calçots i altres productes elaborats pels
nostres socis.

Els nostres productes: olis (DO Siurana), fruits secs, vins, calçots, etc.

Plaça del Carme 4
43800 Valls

http://baixas.bio/index.php
https://www.coopvalls.com/ca/
https://www.facebook.com/agrobotigavalls


VILA-RODONA
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CELLER COOPERATIU I SECTOR DE CRÈDIT DE VILA-RODONA, SCCL VILA-RODONA

https://copvilar.com

@coopvilarodona

copvilar@copvilar.com

977638004

@coopvilarodona

Enviament a domicili 
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Agrobotiga. Venda de vins i caves, oli d'oliva i fruita i horta dels nostres socis.

Els nostres productes: mistela, vi ranci, moscatell, vins i caves, fruita i verdura dels
nostres socis.

Av. Enric Benet, 4
43814 Vila-rodona

Tenim tenda física a Vila-rodona, Ctra. Santes Creus s/n i a La Secuita (Tarragonès),
C/ Sant Cristòfol s/n.

https://www.instagram.com/davidbaixas_biodinamica/
http://baixas.bio/index.php
http://www.copvilar.com/
https://www.instagram.com/coopvilarodona/
https://www.facebook.com/coopvilarodona


CELLER SANROMÀ / EDUARD SANROMÀ CALAFVILA-RODONA

El Celler Sanromà neix després d'una nissaga de quatre generacions de viticultors i
com sempre la producció de raïm ha estat destinada a la venda a granel. 

Quan l'enòleg del celler acaba els seus estudis, la família Sanromà Calaf inicia un
projecte de transformació de raïm de les finques pròpies amb una filosofia molt clara:
embotellar un paisatge, aconseguir transmetre "terroir" en forma líquida. 
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Els nostres productes: vins naturals, vins brisats, d'agricultura i elaboració ecològica
certificada, vins monovarietals i monoparcelaris.

C/ Barcelona 2
43814 - Vila-rodona

www.cellersanroma.com

@edusanro_cellersanroma

cellersanroma@gmail.com

678048121

@cellersanroma

@cellersanroma

Enviament a domicili

https://www.instagram.com/davidbaixas_biodinamica/
http://baixas.bio/index.php
http://www.cellersanroma.com/
https://www.instagram.com/edusanro_cellersanroma/
https://www.facebook.com/cellersanroma
https://twitter.com/CellerSanroma


LLÈPOLVILA-RODONA

Petit obrador de melmelades des d'on obrim una porta a descobrir un món ple de
riqueses entrellaçades amb el territori, tot fent tastos, cursos o tallers, i on els caps de
setmana ho pots venir a tastar.
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Els nostres productes: melmelades extres de fruites i verdures, gelees, salses i sals.

C/ Gaià 3
43814 - Vila-rodona

https://llepol.cat/

@llepol.cat

bet@llepol.cat

609789920

@llepol

@llepol_bet

Enviament a domicili

https://www.instagram.com/davidbaixas_biodinamica/
http://baixas.bio/index.php
https://llepol.cat/
https://www.instagram.com/llepol.cat/
https://www.facebook.com/llepol/
https://twitter.com/llepol_bet
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Som una empresa familiar dedicada a la producció d'ous ecològics de gallina. La
nostra granja està situada a Vila-rodona, a la serra prelitoral de Catalunya, a uns 35
km de la costa de Tarragona, on gaudeix d'un magnífic clima mediterrani. 

Les nostres aus viuen en llibertat i amb una alimentació que prové de productes
naturals i amb certificació ecològica, fet que es reflecteix en la qualitat del producte
final.

Ctra. de Can Ferrer km 3,5
43814 Vila-rodona

ousentrevinyes.com/

@ousentrevinyes

ousentrevinyes@gmail.com

667001416

OUS ECOLÒGICS ENTREVINYES   VILA-RODONA

Enviament a domicili
Venda a l'engròs, mínim una
caixa de 15 dotzenes per comanda.

https://www.instagram.com/davidbaixas_biodinamica/
http://baixas.bio/index.php
https://www.ousentrevinyes.com/
https://www.instagram.com/ousentrevinyes/
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Som una petita empresa que produeix per al consum propi i per a la venta al detall.
Venim d'una nissaga d'agricultors entregats principalment a la vinya però que a banda,
sempre han cultivat altres varietats de fruita i verdura per a la subsistència del dia a
dia. Actualment, venem prunes, albercocs, calçots i altres tipus de verdura.
Acostumem a obrir un petit lloc de venta al públic durant la temporada de les cireres a
l'Av. Columbari núm. 1. 

Els nostres productes: cireres, calçots, prunes, albercocs, verdura, ...

Av. Columbari núm. 1
43814 Vila-rodona

Ma. ISABEL QUER GIRONA VILA-RODONA

https://vivesquer17.wixsite.
com/querfruits

@quer_fruits

misabelquer@gmail.com

686968478

Quer Fruit's

https://www.instagram.com/davidbaixas_biodinamica/
http://baixas.bio/index.php
https://vivesquer17.wixsite.com/querfruits
https://www.instagram.com/quer_fruits/
https://www.facebook.com/roger.vivesquer.7
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