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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

OLI VERGE EXTRA BARÓ DE MAIALS

Sector Agroalimentari:
Oli d'oliva
Tipus de Producte:
Natural
Municipi:
Maials
La Cooperativa del Camp Foment Maialenc-S.C.C.L. va ser fundada el 5 de Maig de 1917
per iniciativa d'alguns pagesos animats i assessorats per les gestions i conferències d'Eliseo

Salis Musté (en aquell moment mestre d'escola del poble de Maials), amb l'objectiu de
comercialitzar l'oli d'oliva, principal producte de la localitat.
Així doncs, el 1919, es compra el primer molí d'oli, punt de partida per al continu creixement
de l'entitat amb noves seccions i serveis. L'esforç de les successives generacions, ha fet
d'aquella primera llavor un arbre que ha donat branques i enfortit les seves arrels fins a la
gran cooperativa que és actualment.
L'oli d'oliva verge extra Baró de Maials, reconegut per la DOP Les Garrigues i amb la
garantia del segell europeu de Denominació d'Origen Protegida, és un oli de reconegut prestigi
i qualitat garantida elaborat única i exclusivament amb oliva arbequina.
També posseix el segell de venda de proximitat que fa que sigui un producte de qualitat de les
comarques del Segrià ja que fomenta la sostenibilitat, la responsabilitat social i la lluita contra
el malbaratament d'aliments.

DADES DE CONTACTE
COOPERATIVA DE MAIALS
Carrer del Sindicat 12
25179 Maials
973130005
info@barodemaials.cat

GALERIA DE PRODUCTES

OLI VERGE EXTRA PECCATUM 7

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

Municipi:
Sarroca de Lleida
El Molí d’Oli Simbionatur neix l’any 2010 com empresa familiar, amb la producció de l’oli
d’oliva verge extra 100% arbequina de gran qualitat. Produeixen l’oli verge extra
PECCATUM 7 amb la singularitat que ho fan a través d’una agricultura ecològica i
biodinàmica.

QUÈ ÉS LA PRODUCCIÓ BIODINÀMICA?
La producció biodinàmica es va posicionant com una tendència de mercat, ja que té en compte
la interrelació de l’espai i la producció, tot respectant el medi ambient i l’entorn. Aquest
mètode de cultiu assegura que el sòl es nodreix de marea natural sense utilitzar productes
químics. Posseeixen el segell de producte ecològic (CCPAE), que juntament amb el de venda de
proximitat fa que sigui un producte d’un alt valor afegit a la comarca del Segrià.

L’empresa basa la seva activitat en el respecte al medi ambient per a l’obtenció de l’oli
d’oliva verge extra.Tenint en compte que en cada etapa, des de la producció de l’oliva fins
l’envasat i la conservació de l’oli resultant, hi ha un camí marcat que dona com resultat un
producte cuidat i de qualitat que reflecteix clarament la forma de treballar de Simbionatur. La
finca esta situada a Sarroca de Lleida, prop del limit del Espai Natural d’Utxesa i ofereix
visites i tallers gastronòmics amb cita prèvia.

DADES DE CONTACTE:
http://peccatum7.blogspot.com/p/contacto.html

GALERIA DE PRODUCTES

OLI VERGE EXTRA ARESTÉ TEIXIDÓ

Sector Agroalimentari:
Oli d'oliva
Tipus de Producte:
Ecològic, Natural
Municipi:
Seròs
Fa més de 100 anys que Aresté Teixidó es dedica al cultiu, producció, elaboració i
envasat d’Oli d’Oliva Verge Extra, 4 generacions relacionades amb l’oli Montmaneu, nom
que honora la muntanya més alta del Segrià i que s’albira des del molí. El molí està situat al
municipi de Serós on la tecnologia al servei de la tradició els ha permès amb el pas dels anys
consolidar-se i mantenir el Compromís en el seu entorn. Posseeixen el segell de venda de
proximitat i obren les seves instal·lacions tot l’any per poder visitar-les i veure el procés de
producció així com visitar els camps d’oliveres i d’altres activitats com cates d’olis i
maridatges. També tenen el segell ecològic ( CCPAE) ja que tenen una varietat BIO com es
detalla a continuació:

TIPUS DE PRODUCTES
Ofereixen dos tipus d’oli d’oliva verge extra 100% arbequina
CLASSIC- Oli d’oliva verge extra.
BIO – Oli d’oliva verge extra procedent de cultiu ecològic.

DADES DE CONTACTE
ARESTÉ TEIXIDÓ
C/ dels Horts 36

25183 Serós Lleida
973780060
moli@aresteteixido.com

GALERIA DE PRODUCTES

AGROMAIALS- OLI D'OLIVA VERGE EXTRA

Sector Agroalimentari:
Oli d'oliva
Tipus de Producte:
Gourmet, Natural
Municipi:
Maials
Agroamails és una empresa familiar que es dedica a la comercialització d'oli verge extra de
la marca L'ESTRABADA de la varietat arbequina i olis aromatizats.
Té la seva seu a Maials, al sur de les terres de Lleida, a la comarca del Segrià.
El seu oli d'altíssima qualitat, d'aroma i gust intensament fruitats, dirigit als consumidors que
busquen els sabors més tradicionals i la cuina mediterrània.
Posseix el segell de venda de proximitat i els seus productes es poden comprar a través de
la seva web aixi com en mercats puntuals com el de L'HORT A TAULA que es celebra el
primer de dissabte de mes a la ciutat de Lleida.

DADES DE CONTACTE
AGROMAIALS, SCP.
C/ Migdia, 6
25179 -Maials- (Lleida)

T. 616 011 120 / 609 494 787
Email: info@oliestrabada.com
Web: http://www.oliestrabada.com
Botiga online: http://www.oliestrabada.com/botiga

GALERIA DE PRODUCTES

MOLI D'ALCANO-OLI L'OR DE PONENT

Sector Agroalimentari:
Oli d'oliva
Tipus de Producte:
Ecològic, Natural
Municipi:
Alcanó
L’or de Ponent és la marca de l’ Oli Verge Extra d’Oliva que elabora el Molí d’Alcanó, del
grup Fruits de Ponent. Un oli procedent d’olives arbequines i elaborat a partir de
procediments naturals i mecànics, al mateix molí.
Existeix en diferents formats de 250 ml, 500ml, 2 i 5 litres.
Posseeixen el segell de venda de proximitat i participa a activitats durant l’època de collita
per veure el procés de producció.
També la certificació DOP Garrigues que acredita que l’oli que produeixen superen els
controls de producció establerts per la DOP.

DADES DE CONTACTE
MOLI D'ALCANÓ- GRUP FRUITS DE PONENT

Carretera 2- 25162 Alcanó
molialcano@fruitsponent.com
973136015
Botiga online: https://www.agrobotigaalcarras.com/

GALERIA DE PRODUCTES

MAS D'EN NOGUÉS

Sector Agroalimentari:
Fruits Secs
Tipus de Producte:
Gourmet, Natural
Municipi:
Maials
Mas d’en Nogués és un empresa familiar de Maials que elabora artesanalment fruits secs
respectant al màxim les receptes tradicionals transmeses de generacions en
generacions.
El seus productes tenen el segell per l’elaboració ecològica certificada (CCPAE) així com el
segell de venda de proximitat, certificacions que els aporta el valor afegit d’un producte de
qualitat.

Els seus productes son aptes per a persones celíaques , ja que garanteixen que cap dels
seus productes porten gluten.

DADES DE CONTACTE
MAS D’EN NOGUÉS
C/ Orient, 21
Maials,
973130359
Botiga online. https://www.masdenogues.com/botiga/

GALERIA DE PRODUCTES

MEL DE L'OEST

Sector Agroalimentari:
Mel
Tipus de Producte:
Natural
Municipi:
Aitona
És una empresa familiar del municipi d'Aitona dedicada a la pagesia i que van endegar un nou
projecte dins del món de l’apicultura creant la marca tan singular on fan honor a l’Oest de
Catalunya.
Produeixen mel crua per tal de preservar les seves qualitats i propietats i l’envasen de
forma manual.
Treballen amb floracions de l’entorn per aconseguir un producte d’alta qualitat.
Tenen el segell de venda de proximitat i participen en activitats de foment de la cultura de
productes de proximitat.

DADES DE CONTACTE
MEL DE L’OEST
Avinguda 27 de gener, 81
25182 Aitona
info@meldeloest.com
Botiga online: https://www.meldeloest.com/ca/botiga/

GALERIA DE PRODUCTES

CERVESA LO VILOT

Sector Agroalimentari:
Cervesa
Tipus de Producte:
Ecològic, Natural
Municipi:
Almacelles
Cervesa lo Vilot es una empresa d’Almacelles que produeix les seves pròpies matèries
primes per produir la seva cervesa artesana.
Controlen tot el cicle des de la producció inicial en el nostres camps ecològics fins a la
distribució final.
Son sostenibles amb el medi ambient, utilitzen energies renovables en la producció de la
cervesa.
L’any 2017 van ser pioners i van treure una varietat de cervesa certificada internacionalment
sense gluten apte per a persones celíaques.
Tenen el segell de venda de proximitat i el de certificació ecològica ( CCPAE).

DADES DE CONTACTE
CERVESA LO VILOT
Carrer Sant Josep 19
25100 Almacelles
info@cervesalovilot.com
WEB: : http://www.cervesalovilot.com/les-cerveses/

GALERIA DE PRODUCTES

FORMATGES ARTESANS DE PONENT- CAL
QUITÈRIA

Sector Agroalimentari:
Làctics
Tipus de Producte:
Natural
Municipi:
Almacelles
Formatges Artesans de Ponent va néixer per satisfer la demanda cada vegada més constant
d’un formatge d’alta qualitat, aconseguit a través d’uns processos artesans per garantir un
producte que rebi el mínim de manipulació i alteracions possibles.
Els seus productes estan elaborats amb els processos tradicionals de tota la vida, mètodes
oposats als processos industrials que manipulen la llet sent necessari afegir additius artificials

i fent perdre qualitats naturals pròpies de la llet.
Obren les seves instal·lacions per poder veure com s’alimenta al bestiar, i com s’elabora el
formatge.
Els seus formatges esta elaborats amb llet de cabra.
Tenen el segell de venda de proximitat així com son membres de ACREFA ( Associació
Catalana de Ramaders, Elaboradors de Formatge Artesà).

DADES DE CONTACTE
FORMATGES ARTESANS DE PONENT- CAL QUITÈRIA
Rda. Cascall s/n
25100 Almacelles
info@calquiteria.com
Botiga online: https://calquiteria.com/ca/tenda/

GALERIA DE PRODUCTES

FRUITA BLANCH

Sector Agroalimentari:
Fruita, Melmelades
Tipus de Producte:
Natural
Municipi:
Lleida
Fruita Blanch és una petita empresa productora de fruita fresca de Lleida que es dedica a la
producció i comercialització de fruita dolça des de fa moltes generacions, des de fa uns anys es
dediquen a la transformació de part de les fruites que produeixen, elaborant melmelades i

conserves artesanes que comercialitzen en botigues especialitzades catalanes i mitjançant
la seva botiga Secrets de Ponent, volen tancar el cercle arribant al consumidor final.
Tenen el segell de venda de proximitat i obren les seves portes per visitar la finca a l’horta de
Lleida.

DADES DE CONTACTE
FRUITA BLANCH / SECRETS DE PONENT
C/ Bisbe Ruano 6
25005 Lleida
973300410
info@fruitablanch.com
Botiga: http://www.secretsdeponent.com/
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