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Presentació
El Pallars Jussà és una comarca amb un important teixit econòmic vinculat a la producció agroalimentària
i artesanal de qualitat. És una producció diferenciada i amb un alt valor afegit, que mereix reconeixement
i promoció. Per aquest motiu, el Consell Comarcal destina un espai de l’edifici CITA a la seva divulgació i
impulsa aquest catàleg que us presentem.
Amb els 5 sentits! Catàleg dels productes locals de qualitat del Pallars Jussà és una eina per donar a conèixer
l’ampli i divers ventall de productes de qualitat i de proximitat que podem trobar en aquesta comarca, alhora que fa visibles les persones que els elaboren i els creen amb les seves mans, amb processos acurats
d’elaboració, seguint tècniques de producció artesanals i tradicionals, emprant sempre matèries primeres de
qualitat.
Alhora, el catàleg també vol ser un marc de promoció i enfortiment del teixit productiu arrelat a la comarca
i vinculat a la producció de qualitat, facilitant el consum de proximitat i el tracte proper entre el consumidor
i el productor.
Aquest és un catàleg viu, que resta obert a noves incorporacions en properes edicions, disponible també a
través de la web turística del Pallars Jussà, www.pallarsjussa.net, i que inclou altres iniciatives interessants
en la línia de la promoció agroalimentària local, com la campanya Al Teu Gust, promoguda per l’Ajuntament
de Tremp.
Amb aquest catàleg, us animem a gaudir de la comarca del Pallars Jussà amb els 5 sentits!

Joan Ubach i Isanta
President
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carn
fresca

Brunec
Assumpta Codinachs Parés
Ramon Font Juanati
Casa Mestrepere
25512 Pobellà
(La Torre de Capdella)
973663022 · 608899551
aixalda1@gmail.com
www.vedellabrunec.com
Adherit a

Lat 42° 23’ 50,053”
Long 0° 59’ 20,755”

Aixalda C.B. és una explotació pagesa familiar que es dedica a la producció i
comercialització de vedella de la raça Bruna dels Pirineus seguint les directrius de la producció ecològica i amb certificació des de l’any 1989.
Té les vaques i els toros, i fa l’engreix dels vedells fins al seu sacrifici. Fa
transhumància amb el ramat per aprofitar les pastures de l’alta muntanya
de la Vall Fosca a l’estiu i les pastures de la muntanya baixa del Pre-pirineu
a l’hivern. Disposa d’un obrador propi on es desfà la canal i es talla la carn.
Distribueix la carn envasada al buit, que serveix directament al consumidor
final, a particulars, sota comanda prèvia. La marca de la nostra vedella és
Brunec.
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Informació sobre els serveis

Productes que elabora

• Horari: de 14:00 h a 16:00 h (de dilluns a dissabte)
(cal trucar prèviament).

Carn de vedella tallada i envasada al buit, en caixes de 10 quilos,
amb diferents peces de carn (mitjana, bistec, bistec picat, xurrasco, carn per a fricandó i carn per a rostir). I també subministra
mitges canals desfetes, tallades i envasades al buit.

•V
 enda directa durant tot l’any a diversos grups de
consumidors, a particulars, a restaurants i a menjadors
col·lectius.
•P
 ossibilitat de rebre visites de grups de consumidors
(cal concertar la visita prèviament).
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Cal Tomàs
Miquel Gordó Pérez
C. Dr. Casanovas, 14 (botiga)
Av. Verdaguer, 52 (obrador)
25500 La Pobla de Segur
973681594 (botiga)
973681427 (obrador)
973681406
info@ecologicaltomas.com
www.ecologicaltomas.com

Lat 42° 14’ 57,771”
Long 0°58’ 11,469”

Adherit a

Cal Tomàs fa més de cent anys que es dedica a la ramaderia. Produeix,
comercialitza i distribueix directament la carn de vedella, que a més
gaudeix del certificat de carn ecològica que atorga el CCPAE. Les vaques són
de raça Salers, una raça forta i rústica, adaptada a les baixes temperatures
del Pirineu i que produeix una carn d’alta qualitat. Les vaques i vedells de
Cal Tomàs durant l’estiu pasturen a les altes muntanyes del Pallars, i a
l’hivern als prats que envolten la Pobla de Segur, alimentant-se així d’herba
i cultius naturals, sense pesticides. Com a resultat, s’obté una carn d’alta
qualitat, amb un sabor diferencial i una envejada tendresa.
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Informació sobre els serveis

Productes que elabora

• Horari: de 9:00 h a 14:00 h i de 17:00 h a 20:00 h
(de dilluns a dissabte).

Carn de vedella ecològica en canal, a quarts o especejada. Ofereix
també altres productes, com l’hamburguesa 100% de vedella, els
filetejats o els lots de 6 a 10 kg per a particulars i famílies.

• Botiga en línia: www.ecologicaltomas.com/tienda.
• Venda al detall i venda a l’engròs.
• Distribució a establiments d’alimentació i restauració.
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Casa Batlle d’Estorm
Jaume Montanuy Baró
Av. Alcalde Altisent, 1
25620 Tremp
973650154 · 670650120
973652813
lafeixa@hotmail.com
Adherit a
Lat 42° 9’ 49,832”
Long 0° 53’ 42,415”

Casa Batlle d’Estorm, en plena feixa del Montsec, s’ha dedicat a l’agricultura
i la ramaderia, generació rere generació. Actualment, Casa Batlle conserva
el bon saber fer tradicional tot aprofitant les noves tecnologies per millorar
la qualitat. Es dedica a la producció, distribució i comercialització de carn de
corder ecològic, certificat pel CCPAE. És una explotació de cicle tancat, en
què els ramats de corder ecològic pasturen en els prats naturals propers a la
finca i són criats i engreixats de forma natural i sana, de manera que s’obté
una carn de corder d’excel·lent qualitat. A més a més, també es dedica a la
compra i venda d’animals i productes relacionats amb el món agrari.
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Informació sobre els serveis

Productes que elabora

• Venda directa a l’engròs a carnisseries de la comarca del
Pallars Jussà.

Carn de corder ecològic, en canal i mitja canal.

• Sala de desfer a Vilanova i la Geltrú.
•D
 istribució diària a l’engròs de carn de corder i altres carns
fresques des de Mercabarna.
•V
 isites a la finca (cal concertar la visita prèviament).
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Ecofontella
Joan Font Carrera
Ramona Piqué Galitó
Av. Verdaguer, 22, 2n
25500 La Pobla de Segur
973680123 · 670047131
revollars@hotmail.com
www.ecofontella.com
Adherit a

Lat 42° 14’ 59,296”
Long 0° 57’ 53,224”

Ecofontella és una empresa familiar que fa més de vint anys que es dedica a
la ramaderia ecològica. Produeix, distribueix i comercialitza carn de vedella
ecològica i, d’uns anys ençà, també carn de porc ecològic. Totes les explotacions són de cicle tancat i disposen del certificat de producció ecològica
que atorga el CCPAE. Les vaques de la raça Salers i els porcs s’alimenten de
la forma més natural i ecològica, creixen i s’engreixen seguint el seu procés natural de creixement, i en el cas de les vaques, fan la transhumància.
D’aquesta manera, les carns que s’obtenen són d’una enorme qualitat, molt
agradables al paladar. Per últim, s’encarrega de la distribució del producte
fins al punt de venda final, majoritàriament carnisseries i restaurants, garantint en tot el procés la qualitat de la carn.
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Informació sobre els serveis

Productes que elabora

• Venda a l’engròs.

Carn de vedella ecològica i de porc ecològic, en canal i mitja
canal.

•D
 istribució a establiments de restauració i carnisseries.
•P
 ossibilitat de realitzar visites a la finca (cal concertar la visita
prèviament).
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SAT Pleta Verda
David Moli Contra
Miquel Figuera (Casa Mateu)
Av. Catalunya, 37, Baixos
(Oficina Agroxarxa)
25500 La Pobla de Segur
973660125 (oficina Agroxarxa)
667025070 (David Moli)
647745905 (Miquel Figuera)
davidmolicontra@hotmail.com
mateutoralla@hotmail.com

Lat 42° 15’ 0,751”
Long 0° 57’ 51,214”

Adherit a
L’ovella xisqueta és una raça ovina autòctona catalana, rústica i adaptada
al medi del Pirineu lleidatà. La SAT Pleta Verda es va constituir l’any 2010
per comercialitzar carn de corder xisqueta. Reuneix vuit ramaders que crien,
engreixen i comercialitzen els corders de les pròpies granges. Les explotacions són de cicle tancat, amb un sistema de criança basat en l’extensiu
tradicional, i algunes tenen el distintiu de la producció ecològica atorgat pel
CCPAE. Els ramats pasturen a l’aire lliure i fan la transhumància, alimentant-se amb les millors pastures. La carn de la SAT Pleta Verda disposa de
l’etiquetatge facultatiu que assegura la raça autòctona de corder xisqueta
certificada per una entitat externa.
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Informació sobre els serveis

Productes que elabora

• Venda directa a consumidors particulars.

Carn de corder de la raça xisqueta ecològic i convencional (mig xai
o xai sencer degudament tallat i preparat per consumir).

•V
 enda al detall en algunes carnisseries de la comarca.
•P
 ossibilitat de realitzar visites a la finca (cal concertar la visita
prèviament).
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Ecològica dels Pirineus
Marc Chimisana Jordana
Jaume Jordana Fenosa
Pol. del Migdia, C. Democràcia,
Parcel·la 38 B
25500 La Pobla de Segur
973681311 973681297
info@ecologicadelospirineos.com
www.ecologicadelospirineos.com
Adherit a

Lat 42° 14’ 22,955”
Long 0° 57’ 51,469”

Ecològica dels Pirineus es dedica a la producció, comercialització i distribució de vedella ecològica i corder ecològic. Tant els vedells, de la raça Bruna
dels Pirineus, com els corders, provenen totalment de ramaderies ecològiques del territori certificades pel CCPAE. En tot el procés, es garanteix
el benestar animal, el control de la traçabilitat i el compliment de tots els
paràmetres de qualitat. La carn es comercialitza en canal, envasada al buit
o bé en barquetes d’atmosfera protegida, degudament etiquetades per
conèixer la traçabilitat, garantint en tots els casos la qualitat del producte
que arriba al consumidor, amb un alt valor afegit.
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Informació sobre els serveis

Productes que elabora

• Botiga en línia: http://ecologicadelospirineos.com/botiga.

Carn de vedella Bruna dels Pirineus i carn de corder procedents de
la producció ecològica.

• Venda directa i venda a l’engròs.
•V
 enda al detall en supermercats especialitzats en productes
ecològics.
• Possibilitat de fer visites (cal concertar la visita prèviament).
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Pollastres Ecològics la Torre d’Erbull
Martí Peró Tomás
Mas Mirabet
25634 Fígols de Tremp (Tremp)
636552134
pollastres.erbull@gmail.com
Adherit a
Lat 42° 9’ 7,654”
Long 0° 48’ 49,797”

Pollastres Ecològics la Torre d’Erbull és una petita explotació familiar que
es dedica a la cria, producció i comercialització de pollastres ecològics amb
certificació del CCPAE. La granja es troba localitzada en un altiplà, on hi ha
més de 10.000 m2 tancats de bosc típic de la zona amb alzines, ginebrons,
roures, farigola, espígol, etc. En aquest indret es troben 4 casetes amb
capacitat màxima per a 500 pollastres cada una d’elles.
D’aquestes quatre casetes, i mitjançant un sistema de rotació, sempre n’hi
ha una de buida per a poder-la netejar i desinfectar. Els pollastres són de la
raça Label (pollastre ros), engreixats des del primer dia de vida de manera
natural. Tots el pollastres s’alimenten amb gra ecològic certificat pel CCPAE,
assegurant així una alimentació de qualitat. En aquesta explotació es busca
la màxima qualitat per davant de la quantitat, amb unes condicions de vida
per als animals realment excel·lents, i un engreix correcte i tranquil. La vida
dels pollastres mai és inferior als 85-90 dies.
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Informació sobre els serveis

Productes que elabora

• Venda directa durant tot l’any a tres cooperatives de consum.

Pollastre ecològic.

• Venda a carnisseries i en fires.
•P
 ossibilitat de fer visites a la finca (cal concertar la visita
prèviament).
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fleca i
pastisseria

Pastisseria Albert
Albert Farré Ramoneda
C. Indústria, 6
25500 La Pobla de Segur
973660034
973660034

Lat 42° 14’ 46,366”
Long 0° 58’ 10,003”

Pastisseria Albert elabora el pa de forma artesanal i manual, amb farina de
primera qualitat i amb fermentació controlada, que fan que el pa tingui un
sabor especial. A més a més, també elabora especialitats de pa i pastisseria
tradicionals.
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Informació sobre els serveis

Productes que elabora

• Horari: de 9:30 h a 13:30 h i de 17:00 h a 20:00 h.

Pa de pagès, barra de pa. Rebosteria i pastissos (per encàrrec,
excepte en dates festives). Especialitats típiques, com la coca de
recapte, panadons d’espinacs, coca de vidre, coca d’anís, etc.

• Botigues al c. Indústria, 6, i al c. Llorens i Torres, 15.

B
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Ce(realitats) · Ruravitàlia
Eulàlia Mazarico Escribà
Era Monsó. Camí del Seix,12
25693 Salàs de Pallars
C. Peressall,13
25620 Tremp (botiga)
973650865 · 606259833
eulalia@ruravitalia.com
www.ruravitalia.com
Adherit a

Lat 42° 9’ 57,848”
Long 0° 53’ 44,875”

L’any 2009 neix Ce(realitats), un projecte de sobirania alimentària i desenvolupament rural, que tanca el cercle del cereal. Comprèn des de la recuperació de varietats tradicionals de cereal fins a l’elaboració d’aquest en
un forn artesanal de llenya, passant per l’elaboració de la farina en un molí
de pedra. En gran part cultivat i elaborat al Pallars Jussà, implica a pagesos
en la recuperació de varietats antigues de gra, i cedeix l’ús del molí a qui el
necessiti.
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Informació sobre els serveis

Productes que elabora

• Horari: de 9:00 h a 13:30 h (de dilluns a dissabte)
i de 17:00 h a 20:30 h (de dilluns a divendres).

Pans integrals de blat, sègol, espelta i camut. Pa amb diferents
elaboracions, segons el temps de fermentació, la massa mare i/o
el llevat de forner, i varietat de productes de fleca i pastisseria,
com són croissants, coca de vidre, brownie, magdalenes, panadons, coques de verdura i xapates.

•V
 enda en mercats de la Seu d’Urgell, Pont de Suert, Esterri
d’Àneu, Organyà i Salàs de Pallars. I a les fires del Pirineu de
Lleida, i a l’estiu al mercat de Tremp.
• Possibilitat de visitar l’obrador (cal concertar la visita
prèviament).
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Forn de pa Casa Constante
Constante Aranda Farrero
Pg. del Prat, 4 (forn i botiga)
25657 Figuerola d’Orcau
(Isona i Conca Dellà)
C. del Portal
25650 Isona
(Isona i Conca Dellà)
973664457
latino.a@gmail.com

Lat 42° 7’ 48,503”
Long 0° 59’ 45.728”

Adherit a

Des de l’any 1930, Casa Constante elabora el pa de la forma més artesana i
tradicional. En la seva elaboració, s’utilitzen farines de qualitat, l’amassat
es fa a mà i la cuita es realitza en un forn de llenya. El resultat és un pa amb
crosta i una molla flonja i tendra.
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Informació sobre els serveis

Productes que elabora

• Horari: de 10:00 h a 14:00 h (de dilluns a dissabte).

Pa de pagès, barra de pa (de quart i de mig) i pa de crostons. Coca
de sucre, coca de pa, coca de vidre i coca de recapte. Panadons
d’espinacs. Pa de pessic (per encàrrec).

•B
 otigues a Figuerola d’Orcau (Pg. del Prat, 4)
i a Isona (C. del Portal).
• També distribueix el pa a supermercats de Tremp.

29

Forn de pa · pastisseria Corneli
Arantxa Garcia Alvarez
C. Dr. Casanovas, 6
25500 La Pobla de Segur
639016006
forncorneli@gmail.com
Adherit a
Lat° 42º 14’ 52,99721”
Long 0° 58’ 0,01576”

Al Forn de pa - pastisseria Corneli es fa el pa seguint les tècniques tradicionals artesanes, amb farines de qualitat, i amb la cocció en forn de llenya.
S’hi pot trobar una àmplia diversitat de pans de diferents tipus.
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Informació sobre els serveis

Productes que elabora

• Horari: de 8:30 h a 14:00 h (de dimarts a diumenge).

Pa de pagès (de mig i de quilo), barra de pa (de quart i de mig),
baguet. Coca de recapte. Panadons. Pa d’olives. Pa de nous. Pa
integral. Pa de llavors. Pa de viena. Pastisseria tradicional.
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Forn de pa Farré
Josep Ma. Farré Ramoneda
C. Soldevila, 2
25620 Tremp
C. Major, 19 (forn)
25633 Palau de Noguera (Tremp)
973652013
Adherit a
Lat 42° 9’ 58,233”
Long 0° 5,3’ 42,901”

Al Forn de pa Farré, el pa s’elabora des de fa tres generacions de la forma
tradicional: amassant-lo a mà, amb una fermentació lenta i acurada, i
una cocció al forn de llenya. També elabora especialitats típiques, com les
coques i els pans de pessic.
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Informació sobre els serveis

Productes que elabora

• Horari: de 9:00 h a 13:30 h (de dilluns a diumenge), i de 17:00 h
a 20:00 h (de dilluns a dissabte).

Pa de pagès (de mig i de quilo), barra de pa (de quart i de mig), baguet i pa integral. Especialitat en coca de forner, coca de samfaina (per encàrrec amb arengada i amb cansalada) i pa de pessic.

• Distribució a establiments de la comarca.
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Forn de pa Felip
Francesc Xavier Gigó Sabaté
C. Major s/n
25513 La Pobleta de Bellveí
(La Torre de Capdella)
973661706 · 606345709
xgigo@hotmail.es
Adherit a
Lat 42° 20’ 41,398”
Long 0° 57’ 37,563”

Al Forn de pa Felip es segueixen les receptes tradicionals transmeses pel
pare. Per a tots els productes artesans que s’elaboren al forn, s’utilitzen
farines seleccionades i ingredients naturals i de qualitat.
Destaquen les especialitats típiques com les coques, panadons, pastissos,
i les galetes flamiselles, especialitat pròpia de galetes artesanes fetes amb
avellana.
Disposa del diploma de Mestre Artesà Alimentari.
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Informació sobre els serveis

Productes que elabora

• Horari: de 9:00 h a 14:00 h i de 17:00 h a 20:00 h
(de dilluns a dissabte, i diumenges de celebracions festives).

Pa de quilo, barra de pa (de quart i de mig), brioixos (croissants,
magdalenes, canyes, orelletes, etc.), coques (d’ou, de forner,
d’arengada, de recapte, de carbassó, de llardons, de xocolata, de
crema, etc.), panadons d’espinacs, pastissos variats, i coques de
Sant Joan, entre d’altres. I les galetes flamiselles.

• També venda en establiments de la comarca.
• Distribució a bars i restaurants.
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Forn de pa Montsec
Lluis Tugues Cases
Rbla. Dr. Pearson, 29
25620 Tremp
973654719
Adherit a

Lat 42° 9’ 49,662”
Long 0° 53’ 42,226”

Al Forn de pa Montsec es pot trobar una gran varietat de pans i una àmplia
diversitat de coques, elaborades seguint les receptes tradicionals.
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Informació sobre els serveis

Productes que elabora

• Horari: de 8:30 h a 13:30 h (de dilluns a dissabte) i de 9:00 h a
14:00 h (diumenge), i de 16:30 h a 20:00 h (hivern) i de 17:00 h
a 20:30 h (estiu).

Pa de quart, pa de mig, pa de quilo, pa de nous, pa de cereals,
pa integral i pa sense sal. Coca de pa, coca de recapte, coca de
carbassó amb formatge de cabra, coca d’escalivada amb anxoves,
coca d’espinacs a la crema i coca de tomàquet amb bacallà. Pizza
de verduretes amb formatge de cabra i pizza de tonyina amb
xampinyons i olives.

• Servei de granja-cafeteria.
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Forn de pa Moror
Pau Miquel Birbe
C. Mercadal, 13
C. Aragó, 47 (obrador)
25620 Tremp
973651710 · 973650092

Lat 42° 9’ 59,898”
Long 0° 53’ 40,643”

És a l’any 1953 quan en Pau Miquel Castells “lo Pauet”, procedent de Moror,
inicia l’obrador de pa a la ciutat de Tremp juntament amb la seva esposa,
la Pilar.
Aquest forn es distingeix per una elaboració tradicional i artesana del pa,
que culmina amb la cuita en forn de llenya.
Forn de Pa Moror sempre ha estat una empresa de caràcter familiar, en la
qual el servei i la qualitat són els seus valors més apreciats.
Actualment, Pau Miquel Birbe, la segona generació, segueix fidel a la tradició endegada pel seu pare.
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Informació sobre els serveis

Productes que elabora

• Horari: de 9:00 h a 14:00 h i de 17:00 h a 21:00 h (de dilluns a
dissabte).

Pa de pagès, barra de pa, pa integral, pa sense sal, pa de nous i,
cada 23 d’abril, pa de Sant Jordi. Coca d’ou, coca de pasta, coca
de recapte. Panadons d’espinacs i de carabassa. Empanades de
tonyina. Magdalenes de fibra de préssec. Pa de pessic i, per Quaresma, bunyols de vent.

•D
 istribució en establiments d’alimentació i restauració.
•P
 ossibilitat de realitzar visites guiades (cal concertar la visita
prèviament).
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Forn de pa Pepita
Antonio Cases Fusté
Av. Catalunya, 3
25654 Vilamitjana (Tremp)
973651632
Adherit a

Lat 42° 8’ 44,006”
Long 0° 55’ 5,387”

Al forn de pa Pepita es treballa el pa de la manera tradicional, com s’ha fet
tota la vida des que els padrins van iniciar l’activitat. Les matèries primeres
són seleccionades i de qualitat, i la cuita es fa en un forn de llenya giratori.
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Informació sobre els serveis

Productes que elabora

• Horari: de 10:00 h a 13:00 h i de 17:30 h a 20:30 h (de dilluns
a divendres), de 10:00 h a 14:30 h i de 17:00 h a 21:00 h
(dissabte), i de 10:00 h a 14:00 h (diumenge).

Pa de mig i pa de quilo. Barra de quart, de mig i de quilo. Coques
de sucre, de vidre, de samfaina, de carbassó. Panadons. I per encàrrec, coca de Sant Joan, coca de cabell d’àngel i de crema, i pa
de pessic.
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Forn de pa Ribera
Carlos Moreno Pérez
C. Magistrat Saura, 8
25620 Tremp
C. del Forn, 8 (forn)
25633 Palau de Noguera (Tremp)
973651202 · 973652137
Adherit a
Lat 42° 9’ 48,427”
Long 0° 53’ 45,579”

El Forn de pa Ribera elabora el pa de la forma més artesanal i tradicional,
com s’ha fet des dels inicis. Totes les tècniques del procés d’elaboració del
pa són manuals (tallar, pesar i funyir), i la pastadora és l’única màquina. Les
matèries primeres que s’utilitzen per elaborar el pa són seleccionades i de
qualitat, i la cuita es fa a la pedra, en un forn de llenya fix, que permet que
s’obtingui un pa de sola d’excel·lent qualitat. El forn de pa Ribera elabora
productes de fleca tradicionals i també altres especialitats més innovadores de creació pròpia.
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Informació sobre els serveis

Productes que elabora

• Horari: de 10:00 h a 13:30 h i de 17:00 h a 20:30 h (hivern),
i de 10:00 h a 13:30 h i de 17:00 h a 21:00 h (estiu)
(de dilluns a dissabte).

Pa de mig i pa de quilo, barra de quart i barra de mig, pa integral,
pa de crostons, especialitats de pans segons la temporada (pa
de nous, pa del mediterrani amb oli, olives i espècies, pa de pipes amb taronja, etc). Magdalenes, magdalenes integrals, magdalenes de xocolata. Coques de sucre, de greixons, de llimona,
amb pinyons, amb xocolata i ametlla, de samfaina, amb tonyina,
xampinyons, carbassó i ceba, bacó. Panadons. Tortell de Reis, coques de Sant Joan i pa de pessic.

•T
 ambé subministra a restaurants i hotels de la comarca.
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Pastisseria· forn de pa · cafeteria Sant Miquel
Ramon Mollevi Muntada
Lourdes Mora Monclús
Av. Catalunya, 19
25500 La Pobla de Segur
973680750
past.santmiquel@gmail.com
Adherit a
Lat 42° 14’ 56,681”
Long 0° 57’ 55,664”

La Pastisseria Sant Miquel és una pastisseria amb disset anys d’activitat en
el sector. Elabora una gran diversitat de productes de pastisseria i brioixos,
emprant matèries primeres naturals, degudament seleccionades i de
primeríssima qualitat, de forma artesanal, sense conservants ni colorants.
Destaca per les pastes de te i les xocolates.
Recentment, fruit de les inquietuds professionals i l’interès per la innovació
i el creixement professional, ha obert una nova línia d’elaboració de pa
artesà i de qualitat. Un pa de pagès, pa de sola, amb fermentació reposada
i cuit a la pedra.
A la Pastisseria Sant Miquel és molt important el tracte humà amb el
client, i per aquest motiu s’esmerça per oferir un servei pròxim, atent i
personalitzat.
Disposa del diploma de Mestre Artesà Alimentari.
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Informació sobre els serveis
• Horari: de 9:00 h a 14:00 h i de 17:00 h a 20:00 h (diumenges a
la tarda i dilluns tancat).
• Servei de bar-cafeteria.
• Distribució a establiments de la comarca.

Productes que elabora
Gran diversitat de pastes de te, xocolates artesanes amb cacaus
seleccionats (negra, amb avellanes, amb llet, etc.), bombons
artesans variats, mousse de fruita natural de diferents tipus,
pastissos diversos, coques (de forner, de sucre, de recapte, etc.),
panadons d’espinacs, orelletes, tot tipus de brioixos (croissants,
palmeres, xuixos, sares, etc.) i braços de gitano, entre molts altres productes. Pa de pagès (de quilo i de mig quilo), barra de pa
(de quart i de mig), pa de nous, pa d’olives, pa de cereals, etc.
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Postres de Músic
Maria Sabarich Joaniquet
Aleix Tormo Bochaca
Pl. de la Pedrera, 5-7
25500 La Pobla de Segur
973680555
postredemusic@gmail.com
Adherit a
Lat 42° 14’ 48,772”
Long 0° 58’ 1,242”

Postres de Músic és una petita empresa d’elaboració de pastisseria,
rebosteria i bombons, artesans i de qualitat, dirigida a tot tipus de clients,
i amb una clara aposta per la proximitat amb el client. Destaca l’elaboració
de pastes artesanes típiques del Pirineu i l’ús de licors tradicionals en
algunes de les receptes.
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Informació sobre els serveis

Productes que elabora

• Horari: de 9:00 h a 14:00 h i de 17:00 h a 20:30 h (de dimarts a
diumenge. Diumenges a la tarda i dilluns tancat).

Pastes artesanes (amb ratafia dels Raiers, licor de cassís dera Val
i licor de fruits del bosc Els Fallaires), ametllats i ennouats del
Pallars, pastissos (massini, sacher, tarta tatin, tiramisú, de Sant
Jordi, mona de Pasqua), mousse variades, braç de gitano, ametlla
garrapinyada i salada, bombons artesans, bunyols de vent, coques (de llardons, de Sant Joan, de recapte), codonyat, panadons,
panellets, torrons (trufat amb licor, trufat de maracuià, de coco,
sense sucre), tortells (de Reis, de Sant Antoni, etc).

• Venda en fires, en botigues i a través de distribuïdor a l’engròs.
•S
 ervei destinat a tot tipus de client (ens públics, particulars,
associacions, etc.). Gestió de carta, organització de pauses
per a celebracions, cursos, conferències, etc. Àpats freds.
Personalitzacions (pastes, torrons i pastisseria).
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Galetes Verdeny
Miquel Verdeny Tohà
Rbla. Dr. Pearson, 20
C. Barcelona, 2 (obrador)
25620 Tremp
973650037
www.verdeny.com
Adherit a
Lat 42° 9‘ 51,118”
Long 0° 53’ 42,091”

La Pastisseria Verdeny és una petita empresa familiar, fundada l’any 1893,
amb tres generacions dedicades a l’elaboració de productes de pastisseria.
Inicialment elaborava dolços, torrons i confiteria, i després va incorporar
també les xocolates i les galetes. Actualment es dedica a l’elaboració de
galetes i productes de pastisseria artesans, seguint les receptes originals.
La seva especialitat són les galetes del Pallars, un assortit de galetes que
ha donat renom a la casa, que inclouen bescuits, crocants, ametllats i pastes de xocolata, totes elaborades artesanalment. Tots els productes són
naturals, sense additius ni conservants, de primera qualitat.
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Informació sobre els serveis

Productes que elabora

• Horari: de 9:00 h a 13:30 h i de 17:00 h a 20:30 h (de dilluns a
dissabte). De 9:00 h a 14:00 h (festius i diumenges).

Bescuit d’ametlla, bescuit de sucre, crestes, ametllats, carquinyolis, pa d’àngel de cafè, pa d’àngel de nata, llengües de xocolata, galetes de coco, galetes xips de xocolata, mantecados
d’ametlla, nusos de xocolata, guinees farcides cobertes de xocolata, chiquitas, polvorons, mantecados de coco, rosques d’anís,
palmilles, magdalenes, crocant amb ametlla i torrons de crema
i de massapà.

•T
 ambé es poden trobar les seves galetes en altres
establiments de la comarca i comarques veïnes.
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Xocolates i gelats Cal Renyer
Quim Vilanó Badia
Ca la Tona C. Únic, 19
25639 Gavet de la Conca
677818288
quimvilano@telefonica.net
Adherit a
Lat 42° 7’ 21,674”
Long 0° 55’ 13,397”

Cal Renyer compta amb una llarga trajectòria en el món de la pastisseria, i
recentment ha iniciat la seva activitat al Pallars Jussà.
Elabora de forma artesanal una àmplia diversitat de xocolates, pastissos,
torrons i gelats.
Les matèries primeres emprades són seleccionades i d’excel·lent qualitat.
Els cacaus procedeixen de la producció ecològica i el comerç just.
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Informació sobre els serveis

Productes que elabora

• Venda al consumidor particular, sota comanda.

Xocolates, pastissos, torrons i gelats.

• Venda i distribució a l’engròs en establiments de restauració.
• Venda en fires de productes de proximitat.
•D
 emostracions d’elaboració de productes de pastisseria.
•S
 ervei d’assessorament en confeccions de carta per a
restaurants i pastisseries.
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horta

Casa Navarro
Sebastià Casas Montràs
Montserrat Colomé Viñallonga
Masia Navarro
25639 Llimiana
973085016
masianavarro@gmail.com
Adherit a
Lat 42° 5’ 13,364”
Long 0° 55’ 12,107”

Casa Navarro produeix i ven fruites i verdures ecològiques de temporada,
respectant el cicle natural de l’horta. Cultiva fruita i verdura ecològica certificada pel CCPAE, amb el màxim de varietats tradicionals, collint en el
moment òptim de maduració i venent directament al consumidor. La fruita
és produïda en secà, factor que n’afavoreix la dolçor i el gust.
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Informació sobre els serveis

Productes que elabora

• Venda directa a l’explotació i a domicili a Tremp, entre els
mesos de maig i desembre.

Fruita (pomes, peres, préssecs, prunes, albercocs, etc.) i verdures de temporada (enciams, tomàquets, carbassons, cogombres,
etc).

•T
 ambé venda a Llimiana, al carrer Esportelles, 2, els dissabtes
de 12.00 h a 14.00 h, entre els mesos de juny i octubre, i els
dimecres de juliol i agost, de 12.00 h a 14.00 h.
•P
 ossibilitat de fer visites a la finca (cal concertar la visita
prèviament).

55

La Revolució de la Forquilla · Ruravitàlia
Eulàlia Mazarico Escribà
C. Peressall, 13
25620 Tremp
973650865
eulalia@ruravitalia.com
www.ruravitalia.com
Adherit a
Lat 42° 12’ 39,305”
Long 0° 55’ 57,144”

Producció d’horta ecològica amb el certificat del CCPAE, amb l’objectiu
d’arribar al consumidor final tot garantint una alimentació sana i de temporada.
Una horta que neix la primavera del 2007 com a projecte col·lectiu
d’aprenentatge de la terra, gràcies a la cessió de terrenys per part de pagesos jubilats; i on es treballa amb la voluntat de ser una font de varietats de
sabors, colors i aromes, d’una banda, i de l’altra, ser una font d’economia.
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Informació sobre els serveis

Productes que elabora

• Horari: de 9:00 h a 13:30 h (de dilluns a dissabte)
i de 17:00 h a 20:30 h (de dilluns a divendres).

Producció d’horta diversificada ecològica i amb un ampli ventall
de varietats, com són els tomàquets de les varietats cor de bou,
rastrera, montserrat, cherry, rosa, etc; les varietats d’albergínia
blanca, taronja, morada, negra i ratllada; la remolatxa, la ceba
tendra, els porros, el pebrot, els enciams variats com fulla de
roure, batavia, lollo, meravella i cabdells, mongeta plana i mongeta rodona, entre d’altres.

•T
 ambé venda en mercats locals: el divendres al Pont de Suert,
el diumenge a Organyà, Esterri d’Àneu i Salàs de Pallars, i els
dilluns d’estiu, a Tremp.
•P
 ossibilitat de visitar la finca (cal concertar la visita
prèviament).
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làctics

Copirineo
Francesc Tomas Reig
C. Lluís Companys, s/n
25500 La Pobla de Segur
973680064
973680176
qualitat@copirineo.com
www.copirineo.com

Lat 42° 14’ 33,557”
Long 0° 57’ 53,354”

Copirineo és una cooperativa làctica fundada el 1961 que es dedica a la comercialització i transformació de la producció lletera de les comarques del
Pirineu, no només a la zona, sinó també arreu del país i part de l’estranger.
Copirineo recull diàriament la llet de vaca de primeríssima qualitat al seu
nombrós grup de socis. La llet es transforma en formatge per mitjà d’un
procés de fabricació que incorpora la tecnologia més avançada. Utilitza tècniques d’avantguarda que, juntament amb l’experiència d’un ampli equip
de professionals, incorporen el saber fer tradicional a l’elaboració de formatges i altres productes lactis. Aquesta conjunció d’artesania i tecnologia
permet millorar constantment els formatges, tot adaptant-los als gustos
del consumidor.
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Informació sobre els serveis

Productes que elabora

• Horari: de 9:00 h a 13:00 h i de 15:00 h a 19:00 h (de dilluns a
divendres).

Llet (sencera, semidesnatada i desnatada), formatge de llet pasteuritzada de vaca, d’ovella o de cabra (diet, tendre, fresc, edam,
gouda, havarti, emmental, cheddar, mozzarella i copyrenées),
mantega, formatge per a hostaleria, formatge per a distribuïdors
i formatge per a fabricants (en barra o llescat).

•E
 ls seus productes es poden trobar també en establiments
d’alimentació dels Pirineus, de la plana de Lleida i de la
província de Barcelona.
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Formatge ecològic de Puigcerver
Pilar Gonzalez Cortes
Albert Turch Gonzalez
C. Únic, s/n
25514 Puigcerver (Senterada)
616160009
formatges@
ecologicdepuigcerver.com
www.ecologicdepuigcerver.com
Adherit a

Lat 42° 19’ 5,525”
Long 0° 56’ 49,815”

Formatge ecològic de Puigcerver és una petita empresa familiar que fa més
de vint anys que elabora formatge de llet pasteuritzada que prové exclusivament del ramat de cabres propi, controlant directament tots els processos de la seva fabricació. El procés de producció del formatge segueix els
criteris de la producció ecològica, i compta amb el distintiu del CCPAE. Les
tècniques de gestió ecològica del ramat garanteixen una llet d’excel·lent
qualitat i propietats organolèptiques que es traslladen als formatges que
se n’elaboren.
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Informació sobre els serveis

Productes que elabora

• Distribueix i comercialitza els seus productes en diferents
establiments d’alimentació de les comarques del Pallars Jussà,
Pallars Sobirà i Alta Ribagorça, i en municipis de la plana de
Lleida i de la província de Barcelona.

Formatge ecològic madurat de cabra, de pell florida tipus Garrotxa, i de coagulació enzimàtica de 400 a 500gr. de pes per peça, i
formatge de tupí (especialitat del Pirineu).

•T
 ambé distribueix els seus productes en establiments de
restauració dels Pirineus.
•E
 s poden fer comandes en línia mitjançant la pàgina web.
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Informació sobre els serveis

Productes que elabora

• Horari: Cal trucar prèviament.

Formatge madurat a partir de llet pasteuritzada de cabra (blanc
de Vilavella, ametllat i amb panses). Formatge madurat de llet
pasteuritzada o crua de cabra (formatge corba, fort, curat, curat amb cacau, curat amb taronja, curat amb pebre i curat amb
romaní). Formatges cremosos (amb pinyons, amb nous, amb
ametlla i amb codonyat). Formatge semi amb oli d’oliva. Formatge de tupí. Iogurt de llet de cabra.

• Venda a la formatgeria, en fires i mercats de productes
ecològics, i en breu, obertura d’una agrobotiga a la finca.
• També es poden trobar els seus productes en botigues de la
comarca i comarques veïnes.
• Visites a la finca i a l’obrador (concerteu la visita prèviament).
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mel
olis i

melmelades

L’Àvia Clementina
Jordi Martí Soler
C. Únic, s/n
25639 Sant Miquel de la Vall
(Gavet de la Conca)
973652908 973652159
aviaclementina@telefonica.net
www.aviaclementina.com
Adherit a

Lat 42° 4’ 9,572”
Long 0° 57’ 40,824”

Des de l’any 1987, L’Àvia Clementina es dedica a la comercialització i distribució de productes apícoles (mel i derivats). Destaquen les 16 varietats de
mel, algunes d’elles mels crues, que elabora de manera artesanal i garantint el 100% del seu gust natural.
A més a més, també comercialitza oli d’oliva verge de primera pressió en
fred, de diferents varietats i procedències.
L’Àvia Clementina es troba en procés d’obtenir a curt termini el distintiu de
la producció ecològica que atorga el CCPAE.
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Informació sobre els serveis

Productes que elabora

• Horari: de 8:00 h a 15:00 h (de dilluns a divendres).

Mel d’acàcia, de romaní, de bruc, de castanyer, de bosc, d’alzinera,
de taronger, de mil flors, de flor de prat, d’alta muntanya, de labiades, d’espígol, d’eucaliptus, de farigola, d’ametller i de tomaní. També elabora productes derivats de la mel i complements
d’alimentació dietètica: pol·len, caramels de mel i pol·len, i caramels de mel, pol·len i gelea reial.

•T
 ambé es poden trobar els seus productes en establiments de
la comarca i d’arreu de Cataluna, Espanya i Alemanya.
•E
 s poden fer comandes a través de la pàgina web.
•P
 ossibilitat de realitzar visites a l’obrador (cal concertar la
visita prèviament).
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Casa Roca · Productes Artesans
Josep Roca i Canal
Mònica Tomàs i Reig
C. Major, s/n
25639 Sant Martí de Barcedana
(Gavet de la Conca)
973651070
monica@casaroca.info
www.casaroca.info
Adherit a

Lat 42° 4’ 3,547”
Long 0° 57’ 30,183”

Casa Roca elabora de la forma més artesana i natural una varietat de melmelades a partir dels fruits de la pròpia finca, cultivats seguint els criteris
de la producció integrada. Per a l’elaboració de les melmelades, es recullen
els fruits en el moment òptim de maduració, es renten o es pelen (segons el
fruit) i es trossegen. Després es posen a coure, s’hi afegeix el sucre corresponent al tipus de fruita, i s’acaba la cocció. Es deixa refredar, s’envasa en
els pots i es pasteuritza al bany maria.
També produeix oli d’oliva verge extra, de primera pressió en fred, a partir
de les olives de producció integrada de la mateixa finca. Per a l’elaboració
de l’oli, es recullen les olives madures, es premsen a la SAT Molí Vell amb la
premsa tradicional d’esportins, i així s’obté l’oli verge extra per decantació
natural.
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Informació sobre els serveis

Productes que elabora

• Venda dels productes a Casa Roca, i també a algunes botigues
d’alimentació de la comarca.

Melmelades de fruits de la finca (préssec, préssec i meló, codony
i poma, móres, figues, grosella, cabell d’àngel, carabassa de confitura i cireres amb fruits secs). I oli d’oliva verge extra de les oliveres de la finca.

•P
 ossibilitat de visitar la finca i l’obrador (cal concertar la visita
prèviament).
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Mel de la Terreta Casa Mestre
Josep Erta Costa
Casa Mestre
22583 Sapeira (Tremp)
973057002 · 608449520
sapeira@hotmail.com
Adherit a
Lat 42° 15’ 11,400”
Long 0° 47’ 26,899”

Josep Erta, apicultor, té repartides les seves arnes en diferents punts de
la Terreta. En aquestes arnes, les abelles transformen la mel a partir del
nèctar de les flors silvestres de l’entorn, com les de romaní, farigola o alzina, entre d’altres. El procés d’obtenció de la mel és totalment artesanal
i es segueix un procés molt acurat, obtenint així un producte molt natural,
d’excel·lent qualitat, i que conserva totes les bones propietats de la mel.
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Informació sobre els serveis

Productes que elabora

• Venda directa a Casa Mestre, i venda en mercats locals de la
zona: Tremp, Les, Vilaller i el Pont de Suert.

Mel de romaní, de mil flors, i d’alzina. També bresca natural.
I amb la cera que s’obté dels panells, fa espelmes de cera natural.

•P
 ossibilitat de realitzar visites a la finca (cal concertar la visita
prèviament).
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xarcuteria i
cansaladeria

Carnisseria Aubarell
Núria Aubarell Solduga
C. La Font, 2
25500 La Pobla de Segur
973680529
Adherit a

Lat 42° 14’ 46,955”
Long 0° 58’ 6,624”

La carnisseria-xarcuteria Aubarell és la segona generació de xarcuters, i tenen ramaderia pròpia des de l’any 1953. Actualment, elabora de forma artesanal un producte típic pallarès de carn de corder, la girella. A més a més,
també ven carn de corder de ramaderia pròpia, i carn de pollastre, de conill i
de vedella ecològica, així com embotits.
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Informació sobre els serveis

Productes que elabora

• Horari: de 10:00 h a 13:30 h i de 18:00 h a 20:30 h (de dilluns a
dissabte).

Cuits (girella). També ven carn de corder de producció pròpia, i
altres carns fresques i embotits.
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Badia Xarcuters
Jaume Badia Verdeny
Pl. Capdevila, 2
25620 Tremp
973652482 973650857
casabadia@casabadia.com
www.casabadia.com
Adherit a
Lat 42° 10’ 1,464”
Long 0° 53’ 42,314”

Des dels anys 70, Casa Badia recull la millor tradició de l’embotit pallarès,
genuïnament representada pel xolís i la girella, productes típics de la comarca. Destaca també per la recuperació d’embotits tradicionals, i per la
innovació. Els productes es basen en les receptes heretades dels avis pagesos i ramaders, adaptades a les normatives actuals. Les carns són fruit de
la selecció acurada del bestiar, procedent de granges de la pròpia comarca.
Disposa del diploma de Mestre Artesà Alimentari i de l’acreditació
d’Empresa Artesanal Alimentària.
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Informació sobre els serveis

Productes que elabora

• Horari: de 9:00 h a 14:00 h i de 17:00 h a 20:00 h (de dilluns a
dissabte. Diumenge tancat).

Frescos (llonganissa, salsitxa, llonganissa traïdora i llonganissa
de temporada: amb bolets, amb bacallà, amb allioli de codony),
curats (secallona, xolís, xoriç picant i dolç, llom curat i cansalada
viada), cuits (girella, bull negre, bull blanc, bull de llengua, bull
d’ou, gossets, farcit de carnaval i coquetes) i gran varietat de patés, viandes fredes i confitats. També ven carn de porc, d’aviram,
de corder i de vedella.

• Botiga en línia: www.casabadia.com.
• Venda en mercats setmanals i en fires.
•R
 ealització de tasts guiats de productes artesanals i visita a
l’obrador (cal concertar la visita prèviament).
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Bastus-Carns Pobla
Josep Bastus Doll
C. St. Miquel del Pui, 20 (botiga)
C. Escorxador, 6 (obrador)
25500 La Pobla de Segur
973680182 (botiga)
973681430 (obrador)
bastus@carnsbastus.com
www.carnsbastus.com
Adherit a

Lat 42° 14’ 49,670”
Long 0° 58’ 2,5225”

Bastus-Carns Pobla és una empresa familar dedicada a la compra de bestiar seleccionat, especialitzada en la carn de vedella, de corder i de porc que,
una vegada especejada, a demanda de cada client (carnisseria o restauració), distribueix directament amb la seva flota de vehicles refrigerats, conservant així tota la qualitat dels productes. A més a més, també elabora
embotits típics com la girella. En el cas de la vedella, treballa directament
amb pagesos de la zona, i amb vedelles amb el certificat Q de Qualitat. Pel
que fa al corder, el compra directament als ramaders de la zona (de la raça
xisqueta). Pel que fa al porc, distribueix i treballa el porc de la plana de Lleida, certificat amb el segell de qualitat Calitax.
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Informació sobre els serveis
• Horari: de 9:00 h a 14:00 h (de dimarts a dissabte) i de 17:00 h
a 20:00 h (de dilluns a divendres, i durant l’agost).
•B
 otiga en línia: carnsbastus.com/index.php/contacte.

Productes que elabora
Frescos (llonganissa, salsitxa, hamburgueses), curats (xolís, secallona, pernil), cuits (botifarra negra, botifarra negra amb ceba,
botifarra d’ou, botifarra de la llengua, girella), patés. També ven
carns fresques de vedella, de corder de la zona i de porc.

•R
 epartiment directe a demanda de cada client.
•P
 ossibilitat de realitzar visites a l’obrador (cal concertar la
visita prèviament).
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Cansaladeria Bellera
Jesús Bellera Juanmartí
Av. Estació, 32
Av. Sant Miquel del Pui, 13
25500 La Pobla de Segur
973680056 · 973680156
canbellera@mesvilaweb.cat
Adherit a
Lat 42° 14’ 30,688”
Long 0° 57’ 56,108”
Lat 42° 14’ 48,695”
Long 0° 58’ 4,212”

Des de l’any 1979, Cansaladeria Bellera elabora els productes derivats del
porc, emprant matèria primera de qualitat, seguint tècniques artesanals i
mantenint les receptes tradicionals del Pirineu.
Disposa del carnet d’Artesà Alimentari.
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Informació sobre els serveis

Productes que elabora

• Horari: de 9:30 h a 13:30 h i de 17:30 h a 20:30 h (de dilluns a
dissabte. Diumenge tancat).

Frescos (llonganissa i salsitxa), curats (xolís i secallona), cuits
(botifarra cuita, botifarra d’ou, botifarra negra, confitat, girella,
pa de fetge, coquetes i gossets). També ven carn de porc, de vedella, de corder, d’aviram i de conill.
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Ca d’Antema
Dolors Toló Cierco
25510 La Plana de Mont-rós
(La Torre de Capdella)
Agrobotiga de la Pobleta de
Bellveí (la Torre de Capdella)
973663055 · 973663123
973663055
casa-antema@hotmail.com
Adherit a

Lat 42° 22’ 41,869”
Long 0° 57’ 52,204”

Ca d’Antema, des de l’any 1930, elabora els productes típics derivats del
porc de forma artesanal, seguint la tradició familiar transmesa de generació
a generació. L’assecat dels productes es fa en un assecador natural, adaptant la producció a les condicions d’aquest. A més a més dels productes
elaborats del porc, també ven carn de vedella, de corder i de porc de criança
pròpia, formatge de tupí i mel de milflors i de nous.
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Informació sobre els serveis

Productes que elabora

• Horari: de 9:00 h a 14:00 h (de dilluns a diumenge) i de 17:00 h
a 20:00 h (de dilluns a dissabte).

Frescos (botifarra i salsitxa), curats (xolís, secallona, xorís vermell, llom adobat i pernil), cuits (botifarra de la llengua, botifarra blanca, botifarra negra i girella), patés, foie gras, foie gras de
nous, foie gras de timó, confitats i formatge de tupí. També ven
carns fresques i mel.

•A
 grobotiga: de juliol a setembre, de 9:00 h a 14:00 h
(de dilluns a diumenge) i de 17:00 h a 20:00 h (de dilluns a
dissabte). D’octubre a juny, de 9:00 h a 14:00 h (divendres,
dissabte i diumenge, i ponts i festius).
•T
 ambé té botiga a Llavorsí (Ctra. Vall d’Aran).
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Cal Pantalon (Carnisseria Pere Blanch)
Pere Blanch Forradelles
C. Soldevila, 20
25620 Tremp
973650688 · 696685353
yanse-2@hotmail.com
info@casabatlle.com
Adherit a
Lat 42° 9’ 55,616”
Long 0° 53’ 41,637”

Carnisseria Pere Blanch elabora els productes carnis derivats del porc, seleccionant la matèria primera de qualitat de la comarca, i emprant tècniques
artesanals i receptes tradicionals transmeses de generació a generació. La
seva especialitat són els embotits curats.
Disposa del carnet d’Artesà Alimentari.
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Informació sobre els serveis

Productes que elabora

• Horari: de 9:00 h a 14:00 h i de 18:00 h a 20:00 h (de dilluns a
dissabte. Diumenge tancat).

Curats (xolís, secallona, cansalada viada, llom). Patés de campanya. També ven altres carns fresques.
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Can Alfons (Casa Fonso)
Nati Fayos Peruchet
Marta Fornons Turmo
Carretera s/n
25515 La Torre de Capdella
973663038
nati@espui.com
www.vallfosca.net/templates/ca/
casafonso.html
Adherit a

Lat 42° 25’ 18,902”
Long 0° 58’ 56,169”

Casa Fonso és una petita empresa familiar de la comarca, de llarga trajectòria en l’elaboració d’embotits derivats del porc i l’únic que s’elabora del
corder: la girella. També disposa d’una petita selecció de producte típic dels
Pirineus: formatges de cabra i d’ovella, formatge de tupí i formatge de tupí
amb mel.
Disposa del carnet d’Artesà Alimentari i de l’acreditació d’Empresa Artesanal Alimentària.
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Informació sobre els serveis

Productes que elabora

• Horari: de 10:00 h a 14:00 h (de dilluns a diumenge) i de 17:00 h
a 20:00 h (de dilluns a dissabte).

Frescos (llonganissa crua, hamburgueses), curats (xolís i secallona), cuits (girella, botifarra negra, botifarra d’ou i catalana) i foie
gras i paté. També comercialitza mel, formatge de tupí, formatge de tupí amb mel, així com carn de porc, de corder i de vedella
de producció pròpia.
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Xarcuteria Casa Fèlix
Ramona Santmartí Farré
Carlos Ricou Durany
25555 Les Esglésies
(Sarroca de Bellera)
973666012
Adherit a
Lat 42° 23’ 11,042”
Long 0° 52’ 7,806”

Casa Fèlix elabora els productes més típics pallaresos, a partir de matèries
primeres de la mateixa comarca, i d’excel·lent qualitat, seguint les tècniques tradicionals emprades generació rere generació, sense additius ni conservants, i amb producció limitada i de temporada. Destaca el xolís com a
especialitat de la casa.
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Informació sobre els serveis

Productes que elabora

• Horari: Cal trucar abans.

Frescos (botifarra i salsitxa), curats (xolís, secallona i cansalada
viada).
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Casa Ponero
Carmen Fornons Esteve
C. Dr. Roure, 3
25620 Tremp
973650655

Lat° 42º 9’ 58,460”
Long 0° 53’ 42,850”

Casa Ponero fa més de cent anys que es dedica a l’elaboració i venda
d’embotits derivats del porc, alguns d’ells típics del Pallars. Les matèries
primeres amb què elabora aquests productes són de primera qualitat, procedents d’explotacions de la comarca. Es segueixen les tècniques tradicionals de tota la vida. Destaquen les especialitats típiques com el xolís i la
secallona, i l’elaboració d’allioli de codony.
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Informació sobre els serveis

Productes que elabora

• Horari: de 9:00 h a 13:00 h i de 17:00 h a 20:30 h (de dilluns a
dissabte. Diumenge tancat).

Frescos (botifarra i salsitxa), curats (xolís, secallona, xorís roig,
xorís picant, sobrassada, llom, cansalada viada i papada), cuits
(bull blanc, bull negre, botifarra d’ou, botifarra negra, botifarra
blanca i cap de senglar). Allioli de codony. També ven carn fresca
de vedella, de pollastre i de corder.
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Embotits Artesans Casa Sunyer
Marta Moyes Perucho
Rafa Coronado Rodriguez
Casa Quim s/n
25555 Sentís
(Sarroca de Bellera)
973252299 · 617929540
www.casasunyer.com
chocolatt.m@terra.es
Adherit a

Lat 42° 23’ 46,475”
Long 0° 51’ 1,877”

Embotits Artesans Casa Sunyer és una jove empresa alimentària de la comarca que elabora productes típics derivats del porc seguint les receptes
tradicionals apreses a la família. Les carns que empra són seleccionades
i provenen d’una granja de qualitat de la comarca. Destaca l’elaboració de
productes curats sense additius ni conservants, assecats en cellers de forma natural.
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Informació sobre els serveis

Productes que elabora

• Horari: de 9.00 h a 14.00 h i de 16.00 h a 21.00 h
(de dilluns a dissabte).

Curats (xolís, secallona i xorís roig), cuits (bull de cap i bisbe
blanc) i patés.

• Possibilitat

de realitzar comandes a través del correu
electrònic.
• Venda en fires, mercats artesanals i a la pròpia botiga.
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Carnisseria · Xarcuteria Castilló
Núria Baró Martí
Josep M. Condó Vidal
C. Mercadal, 3
25620 Tremp
973650959
carnisseriacastillo@hotmail.com
Adherit a
Lat 42° 9’ 58,276”
Long 0° 53’ 41,679”

Carnisseria Xarcuteria Castilló compta amb la tercera generació que segueix
elaborant productes carnis típics pallaresos de manera artesanal i amb les
receptes tradicionals. Cal destacar el xolís i la secallona, amb una aroma
intensa i un gust que ens transporta a les taules d’embotits de les masies
pallareses, o la girella, un dels embotits més típics de la zona. Les hamburgueses, les salsitxes i la llonganissa també són un símbol d’identitat
d’aquest establiment. A més a més, elabora un seguit de productes preparats per cuinar, com són el brou, el llibrets de llom, els canalons i les broquetes, entre d’altres. També disposa d’una selecció de formatges, alguns de
producció artesanal de la zona, i de carns fresques seleccionades de corder,
de porc, de vedella i d’aviram.
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Informació sobre els serveis

Productes que elabora

• Horari: de 9:00 h a 14:00 h i de 17:00 h a 20:30 h (de dilluns a
dissabte).

Frescos (botifarra, salsitxa, xistorra, hamburguesa), curats (xolís,
xoriç roig, secallona, llom curat, cansalada viada, sobrassada),
cuits (botifarra blanca, d’ou, negra, mixta, girella, gossets, pa de
fetge), paté, plats preparats (llibrets, canalons, brou, tripes, etc).
També comercialitza formatges diversos, i carn de vedella, de
porc, de corder i d’aviram.
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És Pallarès
Josep-Oriol Pallarès i Llorens
Travessia Segona de St Jaume, 12
25620 Tremp
609751066
oriol@espallares.com
www.espallares.com
Adherit a
Lat 42° 10’ 3,227”
Long 0° 53’ 48,270”

Seure al voltant d’una taula és entrar en contacte amb les nostres arrels. La
taula és on parlem, cantem, riem i estimem. És on compartim un bon àpat.
Junts a taula. És Pallarès.
A És Pallarès s’utilitzen productes de qualitat, de proximitat i ecològics.
Els productes s’elaboren seguint les tècniques artesanals i tradicionals, de
manera que es mantenen les seves propietats i el millor sabor.
A És Pallarès fem productes gourmet, plats precuinats, servei de càtering,
cursos i consultoria. És Pallarès vol fer que menjar bé torni a ser imprescindible.
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Informació sobre els serveis

Productes que elabora

• Elaboració d’embotits, patés i plats precuinats.

Embotits tradicionals típics del Pallars. Patés artesanals, vegetals, ecològics, i de proximitat. Allioli de codony. Productes gourmet.

•S
 ervei de càtering amb els propis productes: dinars de treball,
cocktails, coffee breaks, inauguracions, lunch, banquets,
menús personalitzats, entre d’altres.
•C
 ursos i consultoria.
•V
 isites a l’obrador (cal concertar la visita prèviament).
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Carnisseria Fondevila
Inés Fondevila Tolo
C. Dr. Roure, 7
25620 Tremp
973651490
Adherit a

Lat 42° 9’ 58,884”
Long 0° 53’ 43,010”

Carnisseria Fondevila ofereix tot tipus de carns seleccionades i de primera
qualitat, procedents dels ramats de la comarca: carn de porc, de vedella, de
corder xisqueta, de conill, així com pollastres ecològics. També elabora els
productes derivats del porc de la forma tradicional i amb producció limitada.
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Informació sobre els serveis

Productes que elabora

• Horari: de 9:30 h a 14:00 h (de dilluns a dissabte) i de 17:00 h a
20:00 h (només divendres).

Frescos (botifarra i salsitxa), curats (secallona). Ven carn fresca
de porc, de corder de la comarca, de vedella, de conill, de pollastre
ecològic i convencional, i embotits.
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Guàrdia · carn, embotits i formatge
Antoni Guàrdia Sansalvadó
Montserrat Blesa Garriga
Av. Catalunya, 3
25500 La Pobla de Segur
973680256 · 616040991
montse@restaurantlacuineta.com
www.restaurantlacuineta.com
Adherit a

Lat 42° 14’ 53,590”
Long 0° 57’ 58,731”

Guàrdia-carn, embotits i formatge, elabora productes derivats del porc de
forma artesanal, seguint la tradició familiar apresa dels pares. Destaquen
els embotits típics del Pallars, elaborats amb carn de porc seleccionada i seguint les receptes tradicionals. A més a més, també ven carn fresca de vedella ecològica Bruna dels Pirineus, carn de corder xisqueta, carn d’aviram i
de conill, i formatges artesanals elaborats a la comarca i comarques veïnes.
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Informació sobre els serveis

Productes que elabora

• Horari: de 10:00 h a 15:00 h (de dilluns a dissabte) i de 18:00 h
a 21:00 h (divendres i dissabte).

Frescos (botifarra), curats (secallona, xolís), cuits (botifarra negra, bull blanc, girella), vianda de cap de vedella. També ven carn
de porc, de corder xisqueta, de vedella ecològica Bruna dels Pirineus, d’aviram i de conill, i formatges artesans.

•S
 ervei de menjar per emportar i servei de càtering.
•R
 estaurant La Cuineta: menú amb plats típics i cuina de
mercat amb producte propi i local. De 13:00 h a 15:30 h (de
dilluns a diumenge), i de 21:00 h a 00:30 h (divendres i
dissabte).
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Embotits de Llania
Tomàs Gordó Rius
C. Dr. Casanovas, 14 (botiga)
Av. Verdaguer, 52 (obrador)
25500 la Pobla de Segur
973681594 (botiga)
973681427 (obrador)
973681406
info@llania.com
www.llania.com

Lat 42° 14’ 51,579”
Long 0° 58’ 2,287”

Adherit a

Fa més de 100 anys, els nostres besavis ja produïen i despatxaven embotits en una petita carnisseria del Pallars. Avui seguim elaborant una àmplia
gamma de productes del porc típics de la comarca, guiats per les seves receptes artesanals i els seus mètodes tradicionals.
La selecció de les primeres matèries, la manca d’additius i la curació en
celler fan que els productes assoleixin la màxima qualitat. Els embotits
s’elaboren de carns de femelles de porc criades i engreixades amb pinsos
naturals. La nostra millor targeta de presentació: tastar-los.
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Informació sobre els serveis

Productes que elabora

• Horari: de 9:00 h a 14:00 h i de 17:00 h a 20:00 h (de dilluns a
dissabte).

Frescos (botifarra, salsitxa i xistorra), curats (xolís, secallona,
secalloneta o llàpissos, llom curat, cansalada viada, sobrassada
i xoricet vermell), cuits (botifarra catalana, bull negre, botifarra
negra, botifarra d’ou, botifarra de perol, peus de porc cuits i girella de corder), al forn (vianda freda de ceps, pa de fetge i cap de
senglar) i confitats (de llonganissa i de costella). També comercialitza carn de porc i de vedella ecològica dels Pirineus.

• Botiga en línia: www.ecologicaltomas.com/tienda.
• També ven a l’engròs.
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Carns Monsó
Rosa Monsó Amorós
Pl. del Raval, 8
25650 Isona
(Isona i Conca Dellà)
973664039
carnsmonso@gmail.com
Adherit a
Lat 42° 6’ 59,752”
Long 1° 2’ 40,918”

Carns Monsó elabora els productes derivats del porc de la manera més tradicional, emprant receptes heretades dels padrins. Les carns que s’utilitzen
són de primera qualitat i provenen d’explotacions porcines pròpies. La
seva especialitat és la botifarra fresca i la secallona, així com l’elaboració
d’embotits típics. També ven carns fresques de corder de la comarca, de
vedella, d’aviram i de conill.
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Informació sobre els serveis

Productes que elabora

• Horari: de 9:00 h a 13:30 h i de 17:00 h a 20:30 h (de dilluns a
dissabte. Diumenge tancat).

Frescos (botifarra, salsitxa), curats (secallona, xolís, xoriç vermell, cap de llom, llom curat, sobrassada i cansalada viada), cuits
(botifarra blanca, botifarra d’ou, botifarra negra, botifarra amb
bolets, botifarra amb panses i pinyons, bull de llengua, catalana,
girella i gossets), patés, canelons i croquetes. També ven carn de
corder de la zona, d’aviram, de vedella i de conill.
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Carnisseria Nin
Mari Carmen Verdeny Caelles
C. Alcalde Altisent, 11
25620 Tremp
973651533
Adherit a

Lat 42° 9’ 46,153”
Long 0° 53’ 50,622”

Des de l’any 1984, Carnisseria Nin es dedica a l’elaboració i venda d’embotits
derivats del porc, alguns d’ells tradicionals del Pirineu. En l’elaboració dels
embotits, s’empren matèries primeres seleccionades i receptes artesanals.
A més a més, també prepara alguns plats precuinats, i comercialitza carns
fresques de porc, de vedella certificada amb Q de qualitat, de corder i de
pollastre convencional i ecològic.
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Informació sobre els serveis

Productes que elabora

• Horari: de 9:00 h a 14:00 h i de 17:00 h a 21:00 h (dimecres i
diumenge tancat).

Frescos (salsitxa de carn de pollastre i de porc, botifarra, hamburguesa), cuits (botifarra blanca, negra, d’ou, bull de llengua,
girella, coquetes, farcit de Carnaval), paté, precuinats (broquetes, rodó de vedella, de pollastre, de conill, llibrets de llom, de
pollastre). També ven embotits curats, carns fresques del país de
corder, de vedella, de porc, de pollastre convencional i ecològic, i
fruita i verdura del temps de la plana de Lleida.
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Carnisseria Pociello
Dolors Moreno Lario
Plaça de la Creu, 1 i 24
25620 Tremp
973650978
pociello@gmail.com
Adherit a
Lat 42° 10’ 1,293”
Long 0° 53’ 45,371”

Carnisseria Pociello disposa de matèria primera de gran qualitat que prové
de ramats de les contrades. Des de l’any 1960, la seva especialitat és la carn
de vedella i de corder, i també disposa de corder de raça xisqueta. A més
a més, també elabora productes típics derivats del porc, seguint receptes
tradicionals i artesanals, sempre amb matèries primeres seleccionades.
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Informació sobre els serveis

Productes que elabora

• Horari: de 9:00 h a 14:00 h i de 17:00 h a 20:30 h
(de dilluns a dissabte. Diumenges i dilluns a la tarda tancat).

Frescos (botifarra, salsitxa i xistorra), curats (xolís i secallona),
cuits (bull, bull de llengua, botifarra negra, botifarra de ceba,
botifarra d’ou, pa de fetge i gossets), al forn (viandes fredes),
elaborats (pizzes, crestes, croquetes, canelons, mandonguilles,
hamburgueses i lassanyes). També comercialitza carn de vedella
i carn de corder.
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Cansaladeria-Xarcuteria Prió
Josep Prió Fillat
Av. Madrid, 5
25500 La Pobla de Segur
973680368 973680368
xolisdel@xolisdelspallars.com
www.xolisdelspallars.com
Adherit a
Lat 42° 14’ 56,982”
Long 0° 57’ 58,055”

Cansaladeria-Xarcuteria Prió és una petita empresa familiar d’elaboració
de productes carnis derivats del porc, que realitza la seva activitat des de
l’any 1958. En l’elaboració dels seus productes, es segueixen les tècniques
tradicionals emprades generació rere generació, i s’utilitzen matèries
primeres de la mateixa comarca, seleccionades i d’excel·lent qualitat.
Disposa del carnet d’Artesà Alimentari, del Diploma de Mestre Artesà i de
l’acreditació d’Empresa Artesanal Alimentària.
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Informació sobre els serveis

Productes que elabora

• Horari: de 9:00 h a 14:00 h i de 17:00 h a 20:00 h (de dilluns a
dissabte. Diumenge tancat).

Frescos (botifarra, xistorra, botifarra amb roquefort, botifarra
sense pebre), cuits (botifarra negra, botifarra de llengua, botifarra traïdora, botifarra d’ou, catalana, farcit de carnaval, bull de
cap de senglar), curats (secallona, xolís), adobats (pintxos), elaborats (mandonguilles, croquetes de pollastre), patés (de campanya, amb panses i pinyons, tres formatges, mousse).

•P
 ossibilitat de realitzar visites a l’obrador (cal concertar la
visita prèviament).
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Xolís del Pallars
Joan Pascuet Guimet
Crta. de la Pobla, 3
25650 Isona (Isona
i Conca Dellà)
973664330
973664502
info@xolisdelpallars.com
www.xolisdelpallars.com
Adherit a

Lat 42° 7’ 3,451”
Long 1° 2’ 41,109”

Des de l’any 1980, Xolís del Pallars elabora els productes típics pallaresos
a partir de carn de porc seleccionada, seguint els processos tradicionals, i
amb les receptes que històricament s’han fet servir a la comarca.
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Informació sobre els serveis

Productes que elabora

• Horari: de 9:00 h a 14:00 h (de dilluns a dissabte)
i de 17:00 h a 20:00 h (de dilluns a divendres).

Frescos (botifarra i salsitxa), curats (secallona, xolís, xoricet picant, xoricet dolç, llom curat i bull curat), cuits (bull blanc, botifarra negra, botifarra d’ou, botifarra de llengua, bisbe blanc,
bisbe negre, girella i gossets), diversitat de patés i broquetes.
També ven carns fresques de porc, corder i vedella.

•D
 istribució i venda a l’engròs a les províncies de Barcelona
i Lleida.
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vins
i licors

Celler Castell d’Encús
Raül Bobet Almenara
Ctra. de Santa Engràcia
a Tremp, km 5
25630 Santa Engràcia (Talarn)
973252974
rbobet@encus.org
www.encus.org
Adherit a

Lat 42° 12’ 25,527”
Long 0° 53’ 50,570”

El Celler Castell d’Encús, a una altitud d’entre els 850 i els 1000 m, compta amb 23 hectàrees de vinyes, de les varietats Riesling, Albariño, Sauvignon Blanc, Sémillon, Pinot Noir, Sirà, Cabernet Franc, Merlot i Petit Verdot.
A les vinyes, tan sols s’empren productes permesos en l’agricultura orgànica. La verema es fa a mà i en petites caixes de 10kg. La fermentació del vi es
fa en en tines de fusta i d’acer inoxidable, i en cups de pedra naturals (construïts pels monjos de l’orde dels hospitalers que van viure a la finca del s. XII
al XVII). Gràcies a aquests tres materials s’obtenen vins amb tons i matisos
molt diferents, i amb una gran complexitat aromàtica. La producció és molt
limitada i procedent exclusivament dels fruits de la finca. El Celler Castell
d’Encús es troba dins la DO Costers del Segre.
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Informació sobre els serveis

Productes que elabora

• Horari: de 8:00 h a 16:00 h (de dilluns a divendres).

Vins negres: Thalarn (Sirà), Acusp (Pinot Noir) i Quest (Cabernet
Sauvignon, Sabernet Franc, Petit Verdot). Vins blancs: Ekam
(Riesling) i Taleia (Sauvignon Blanc, Sémillon).

• Venda

en línia: encuscat.weebly.com/els-vins.html
•T
 ambé venda en botigues especialitzades i en botigues de la
comarca.
•V
 isita a la finca i al celler els dissabtes a les 11:00 h, i
realització de tasts guiats (cal concertar la visita prèviament).
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Celler Miquel Roca
Miquel Roca Ribó
Casa Xero
25639 Sant Cristòfol de la Vall
(Gavet de la Conca)
973651170
www.cellermiquelroca.com
miquelroca@cellermiquelroca.
com
Adherit a

Lat 42° 4’ 4,168”
Long 0° 56’ 32,381”

El Celler Miquel Roca va ser fundat el 1983 per Miquel Roca, agricultor, propietari i creador d’uns vins amb especial personalitat. Compta amb 6 hectàrees de vinya pròpia emparrada, amb les varietats Merlot, Cabernet Sauvignon, Monestrell del país, Ull de Llebre, Garnatxa i Brocada, i un singular
celler en constant evolució i adaptació a les noves tecnologies. El maneig
de la finca és respectuós amb l’entorn, i la verema és tota a mà. La fermentació (en la majoria dels casos, amb llevats autòctons) i la criança es fa per
separat. Després es fan els diferents coupatges. L’experiència de Miquel
Roca a la zona, els tipus de terreny i la climatologia fan possible uns vins
amb caràcter i ben diferenciats, i destaca la varietat autòctona de la zona,
Brocada, que té un pes específic important en els vins d’aquest celler.
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Informació sobre els serveis

Productes que elabora

• Horari: cal trucar prèviament.

Brocat (Brocada i Merlot), Criança (Merlot i Cabernet Sauvignon),
i Vi de pagès (Monestrell, Ull de llebre i Brocada).

•T
 ambé venda en botigues de la comarca.
•V
 isita a la finca i al celler (cal concertar la visita prèviament).
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Sauvella
Jeroen Nagtegaal
C. Abadia, 6
25655 Orcau
(Isona i Conca Dellà)
600765803 · 973085015
sauvella@gmail.com
www.sauvella.com
Adherit a

Lat 42° 9’ 44,777”
Long 0° 58’ 54,823”

En els vessants del poble d’Orcau, custodiades per un castell de mil anys, es
troben les vinyes de Sauvella. La finca compta amb 5 hectàrees de vinya de
producció ecològica, certificada pel CCPAE, de les varietats Cabernet Sauvignon, Sirà, Garnatxa, Ull de llebre i Macabeu, i varietats autòctones, com
el Brocada i el Sumoll negre, varietat desapareguda que han recuperat. Les
tècniques de maneig són molt manuals: podar, birbar, veremar i seleccionar
es fa a mà. La fermentació es fa amb llevat autòcton, i cada varietat de raïm
fermenta separadament. Al final del procés de fermentació es barregen les
varietats per a crear els diferents tipus de vi, uns vins sorprenents de producció limitada. Els vins de Sauvella formen part de la DO Costers del Segre.
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Productes que elabora

• Horari: d‘11:00 h a 14:00 h (dissabte i diumenge)
i de 16:00 h a 20:00 h (divendres i dissabte).

Vins negres (jove i criança). Vi blanc (jove). Vi rosat.

•T
 ambé venda en botigues de la comarca, botigues
especialitzades, restaurants i fires.
•V
 isita a la finca i al celler, i realització de tasts guiats (per als
dissabtes, cal concertar la visita prèviament).
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Cellers Vila Corona
Enric Vila Corona
Camí dels Nerets, s/n
25654 Vilamitjana (Tremp)
973652638 - 973652638
vila-corona@avired.com
www.vilacorona.cat
Adherit a
Lat 42° 9’ 19,543”
Long 0° 55’ 25,310”

Cellers Vila Corona disposa de 10 hectàrees de vinya a la Conca de Tremp,
a 500 m d’altitud, de les varietats Chardonnay, Riesling, Cabernet Sauvignon, Merlot, Ull de llebre, Garnatxa negra i Monestrell. A la verema es cullen
els raïms per varietats segons el seu estat de maduració. Aquests entren al
celler, on són separats de la seva part verda i després aixafats. Els blancs
fermenten sense la pell, i els negres amb ella, per a extreure-li el color. Acabada la fermentació alcohòlica, i si s’escau la fermentació malolàctica, el
vi es va despullant de l’excés de polpa i proteïnes que té en solució, fins a
quedar net. A partir d’aquí s’inicia el procés de guarda o d’envelliment, fins
a l’envasat en ampolla. Els vins de Vila Corona formen part de la DO Costers
del Segre.
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Productes que elabora

• Horari: de 9:00 h a 13:00 h i de 15:00 h a 17:00 h.

Vins negres: Llabustes (Merlot), Llabustes (Ull de llebre), Llabustes (Cabernet Sauvignon) i Tu rai (Garnatxa negra, Monestrell, Ull
de llebre). Vins blancs: Llabustes (Riesling) i Llabustes (Chardonnay).

• Botiga en línia: www.vilacorona.cat i www.vinum.cat
•T
 ambé venda en botigues de la comarca i especialitzades.
• Visita a la finca i al celler, i realització de tasts guiats (cal
concertar la visita prèviament).
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Licors Portet
Àngel Portet Boixareu
Carlos Portet Boixareu
Av. Sant Miquel del Pui, 4
25500 La Pobla de Segur
973680132 973680626
info@licorsportet.cat
www.licorsportet.cat
Adherit a

Lat 42° 14’ 47,785”
Long 0° 58’ 5,943”

Distribucions Portet és una empresa familiar que des l’any 1884, generació
rere generació, es dedica a l’elaboració artesanal d’un seguit de licors tradicionals del Pirineu. Actualment, segueix utilitzant les receptes antigues i
els processos tradicionals, emprant un alambí de destil·lació per aromatitzar alcohols amb diverses plantes, i també una bona quantitat de bótes de
fusta per a l’envelliment dels diferents licors. Destaquen les especialitats
pròpies del territori pirinenc, com la ratafia.
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Productes que elabora

• Horari: de 9:30 h a 13:30 h (de dilluns a dissabte) i de 17:30 h
a 20:00 h (divendres).

Ratafia dels Raiers, aigua de nodes ara jançana dera Val d’Aran,
licor de cassís Dera Val, licor de fruits del bosc Els Fallaires, licor
d’aranyons, aiguardent Flor de Nhèu a l’aroma de ceps, licor de
taronja, licor de regalèssia, licor de pinyes d’avet i anís.

•T
 ambé venda en botigues tradicionals, supermercats, fires,
i plataformes de venda en línia de tercers.
•E
 laboració de licors personalitzats a partir de fórmules
proposades pel client, i envasat personalitzat de licors amb la
marca del client.
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arts i
oficis

Anselm Cabús i Torra
Anselm Cabús i Torra
C. Major s/n (Casa Sisqueta)
25516 Serradell (Conca de Dalt)
609426338
escultura@hotmail.es
www.anselmcabus.net
www.cabusanselm.blogspot.com
Lat 42° 16’ 28,078”
Long 0° 54’ 2,284”

Anselm Cabús és un pintor i escultor amb una llarga i intensa trajectòria
artística. A partir de diferents tècniques (aquarel·les, tintes i olis), la seva
obra avança cap a una investigació del mètode i de l’expressió. Actualment
es troba immers en el treball pictòric i escultòric. També treballa en projectes de forja contemporània i d’escultura en ferro i pedra.
Associat a Pirineu Art. Disposa del carnet d’Artesà.
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Productes que crea

• Taller propi.

Treballs d’obra pública, forja, escultura i pintura.

•P
 ossibilitat de visites guiades al taller (cal concertar la visita
prèviament).
• Realització de tallers i cursos de pintura i escultura.
• Estades intensives d’iniciació al treball amb ferro.
• Organització de seminaris.
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Artbre · Art en fusta
Manuel Gayete Fernández
Casa Pastor s/n
25632 Vilamolat de Mur
(Castell de Mur)
659312880
artbretalla@gmail.com
www.artbretalla.blogspot.com
Lat 42° 7’ 19,140”
Long 0° 50’ 23,673”

Manu Gayete es considera un aprenent de les diferents possibilitats que
ofereix la fusta, dissenyador d’espais harmònics i de creacions individuals
que es transformen. L’enorme il·lusió pel seu ofici és un distintiu de la seva
feina.
La fusta que utilitza és recuperada a partir d’arbres morts, o bé té la certificació FSC, que garanteix que la fusta prové d’explotacions forestals gestionades de forma sostenible.
Enamorat de la fusta, tracta de dipositar en cadascuna de les seves obres
tot el respecte que es mereix el fet de crear. Gran part de les seves creacions
es realitzen per encàrrec, i altres han nascut de la necessitat d’expressar i
donar forma a la fusta. En algunes de les seves creacions combina pedra,
ferro, fusta, argila i d’altres materials naturals.
Associat a Pirineu Art. Disposa del carnet d’Artesà.
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Productes que crea

• Taller propi.

Escultures de fusta, talles de fusta, mobiliari creatiu, rètols,
rellotges, capçals de llit, peces personalitzades, etc.

•V
 enda al taller i també en exposicions, algunes botigues, i per
encàrrec.
• Realització d’exposicions i demostracions.
•P
 ossibilitat de visites guiades al taller (cal concertar la visita
prèviament).

L
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Barbutina ceràmica
Judit Casalprim González
Casa Tapiró
C. de la Font, 5
25515 Aiguabella
(la Torre de Capdella)
636921069 · 973661724
juditcasalprim@barbutina.com
www.barbutina.com
Lat 42° 26’ 33,266”
Long 0° 59’ 29,937”

Barbutina és un taller de ceràmica amb un llarg recorregut i experiència en
l’ofici, on es treballa de forma artesanal per tal d’oferir un treball de bona
qualitat. S’empren tot tipus de tècniques: torn, plaques, motllos fabricats
artesanalment en el taller, modelats a mà, etc. Les peces es couen a alta
temperatura, i es treballa amb gresos, refractaris blancs i negres i porcellana, tots ells materials de gran resistència i bona qualitat. Els productes són
de disseny propi. També realitza produccions per encàrrec, de bon disseny i
bons acabats, que donen resposta a la demanda del client.
Associada a Pirineu Art. Disposa del carnet d’Artesana.
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Productes que crea

• Taller propi.

Ceràmica utilitària i artística, escultura, joies, etc.

•H
 orari: de 10:00 h a 14:00 h i de 17:00 h a 20:00 h.
•V
 enda en fires, botigues i directament al taller.
•R
 ealització de cursos de ceràmica personalitzats al taller, i
demostracions de l’ofici en fires.
•P
 ossibilitat de visites guiades al taller (cal concertar la visita).
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El racó de l’art
Maria Guàrdia Admetlla
Carreró del Forn, 5
25620 Tremp
610976799
maria.guardia.tremp@gmail.com

Lat 42° 9’ 59,574”
Long 0° 53’ 39,980”

Maria Guàrdia es dedica a l’ofici de ceramista, emprant tècniques de planxa,
de calques, i tècniques mixtes. Les seves peces són decoratives i també utilitàries.
Disposa del carnet d’Artesana.
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Productes que crea

• Taller propi.

Records, souvenirs, quadres de ceràmica, detalls personalitzats
(per a casaments, comunions, etc), peces de decoració, detalls
promocionals per empreses.

•H
 orari d’hivern: de 16.30 h a 20.30 h (de dimarts a divendres),
i de 10.30 h a 13.30 h (dissabte ).
Horari d’estiu: de 10.30h a 13.30h (de dilluns a dissabte).
•T
 allers de manualitats per nens i per adults (horari a convenir).
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Ester Saavedra
Ester Saavedra Suñé
Roca de la Mola, 9
25635 Eroles (Tremp)
661865151
einysteria@hotmail.com

Lat 42° 10’ 19,385”
Long 0° 49’ 1,011”

Artesana de la fusta que es dedica, entre d’altres, a la reproducció de la cadira de cadera creuada. Una cadira plegable i totalment de fusta, de forma
i sistema anterior a l’any mil. Reprodueix una peça indispensable en les
croades medievals per la seva forma còmoda i amb els braços a nivell del
maluc, on es prenien decisions en el terreny de batalla. És un tipus de cadira
que està pensada per adaptar-se a terrenys irregulars gràcies al joc que fan
les potes en forma d’X. Un bon seient tant per seure davant el foc a terra
com per al jardí o la muntanya.
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Productes que crea

• Taller propi.

Cadira medieval de cadera creuada.

•P
 ossibilitat de realitzar visites guiades al taller, a les tardes
(cal concertar la visita prèviament).
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Francesc Xavier Gigó
Francesc Xavier Gigó
C. Major s/n
25513 La Pobleta de Bellveí
(la Torre de Capdella)
973661706 · 606345709
xgigo@hotmail.es
www.xaviergigo.com
Lat 42° 20’ 41,303”
Long 0° 57’ 37,654”

Francesc Xavier Gigó ja des de ben petit es va iniciar en el món de l’art i la
pintura, seguint els passos del seu pare. Els seus treballs consisteixen en
pintures a l’oli, i les seves fonts d’inspiració són els meravellosos paisatges
naturals de la Vall Fosca i d’altres indrets del Pallars, retratant en els seus
quadres les diferents estacions de l’any. A més a més, també realitza treballs de restauració de mobles i peces antigues.
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Productes que crea

• Galeria d’art amb exposició dels seus quadres (cal concertar la
visita prèviament).

Pintures a l’oli. Restauració.

• Realització de quadres per encàrrec.
• Possibilitat de realitzar comandes a través de la web.
• Restauració de mobiliari i peces d’antiquari.

141

François Pujol i Molins
François Pujol i Molins
C. Únic, s/n
25632 Alsamora
(Sant Esteve de la Sarga)
973252248 · 628246859
francoispujol@yahoo.es

Lat 42° 4’ 49,375”
Long 0° 43’ 46,646”

François Pujol porta més de vint-i-cinc anys dedicant-se a l’ofici de joieria i
orfebreria, treballant els materials amb tècniques artesanals, i de producció
limitada. La finalitat és buscar una harmonia entre la plata i altres materials, com el vidre, la ceràmica, la fusta i l’esmalt. Elabora tots els productes a mà.
Disposa del carnet d’Artesà.
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Productes que crea

• Taller propi.

Joieria amb plata, fusionada amb diferents materials (vidre amb
la tècnica fusing, ceràmica d’alta temperatura, fusta, os, etc.).

• Venda en fires d’artesania.
• Treballs per encàrrec.
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Ismael Parera Arenas
Ismael Parera Arenas
C. Major, 1
25583 Aulàs (Tremp)
616484325
ismaforja@hotmail.com

Lat 42° 16’ 24,422”
Long 0° 48’ 8,086”

Isma Parera es dedica a la forja artística des de fa més de vint anys. Modela
i treballa el ferro de forma artesanal, creant tot tipus de peces forjades.
Associat a Pirineu Art.
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Productes que crea

• Taller propi.

Baranes, balcons, reixes, portes, llums, elements decoratius
varis, cadires, taules, canelobres, rètols, etc.

• Treballs per encàrrec.
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Joieria Simó
Antoni Simó Perna
Plaça Francesc Pujol, 7
25620 Tremp
973650993 973650993
joieriasimo@gmail.com

Lat 42° 9’ 58,485”
Long 0° 53’ 42,500”

Antoni Simó es dedica a l’ofici de joier des de l’any 1985. A partir de metalls
preciosos com l’or o la plata treballa aquests materials de forma artesanal fins a l’acabat final. Les peces que elabora són fetes a mà, creades i
dissenyades sota encàrrec. A més a més, també restaura joies, rellotges i
bijuteria.
Associat a Pirineu Art. Disposa del carnet d’Artesà.
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Informació sobre els serveis

Productes que crea

• Botiga pròpia.

Disseny i elaboració de tot tipus de joies fetes a mà a partir de
metalls nobles com l’or o la plata.

•H
 orari: de 10:00 h a 14:00 h i de 17:00 h a 21:00 h
(de dilluns a dissabte).
• Realització i venda de peces per encàrrec.
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Lila
Lila
C. Afores, 9
25518 Pessonada (Conca de Dalt)
630722734
lilama@astropof.com

Lat 42º 12’ 53,00183
Long 1º 1’ 15,51864

Lila és ceramista, escultora, i també realitza treballs amb feltre. Des del seu
taller a Pessonada, les seves peces es conceben i prenen forma i expressió a
partir de les matèries primeres del fang, la fusta i el feltre.
Associada a Pirineu Art. Disposa del carnet d’Artesana Cultural.
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Productes que crea

• Taller propi.

Relleus i peces de ceràmica, peces de ceràmica artística, peces
elaborades amb feltre, treballs amb fusta (reconstitució, rètols),
etc. Decoracions d’espais públic i privats.

• Venda en fires d’artesania.
•R
 ealització de tallers i demostracions.
•R
 ealització i venda de peces per encàrrec.
•P
 ossibilitat de realitzar visites guiades al taller
(cal concertar la visita prèviament).
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Ocreferroart
Anna Aleman Munné
C. del Mu, 33
25639 Llimiana
699622666
anna@ocreferroart.com
ww.ocreferroart.com

Lat 42° 4’ 27,10907”
Long 0° 54’ 58,30099”

Ocreferroart treballa de manera artesanal i creativa, utilitzant els estils moderns i tradicionals de la forja. Cada peça té un procés creatiu individual i
totalment artesanal on es barreja la forja tradicional amb la inspiració artística, sense deixar de banda la funció pràctica destinada a cada element.
A partir de la primera idea, comença un camí de creació on es fa un estudi personalitzat adaptat al gust i necessitats de cada client. Cada peça
és un somni que queda materialitzat a través del ferro, aportant a més de
l’ús pràctic, una obra d’art a la teva vida. Ocreferroart utilitza la força dels
elements naturals tant potents com són el foc i el ferro i els transforma,
inspirant-se en les muntanyes i l’entorn natural del Pallars Jussà. Productes d’alta qualitat i extrema elaboració amb uns acabats perfectes, formes
ergonòmiques i naturals.
Associada a Pirineu Art. Disposa del carnet d’Artesana.
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Productes que crea

• Taller propi.

Peces funcionals, decoratives, artístiques, escultures i
construcció en ferro forjat.

•V
 enda al taller sota comanda.
• Venda en diferents fires d’artesania de Catalunya.
•V
 enda en línia: www.ocreferroart.com
• Possibilitat de realitzar visites guiades al taller (cal concertar
la visita prèviament).
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Terra Ars
Carmen Rodriguez Fouce
C. del Mig, 25
25620 Tremp
www.terraarsfangividre.blogspot.
com
www.terraars.com
terraars.tremp@gmail.com
609855912 973653295
Lat 42° 9’ 56,310”
Long 0° 53’ 51,157”

Terra Ars és un taller de ceràmica d’alta i baixa temperatura i de vitralls on
es treballa de forma artesanal i per encàrrec. La clau del taller és el tracte
proper amb el client, per tal de poder personalitzar les peces i aconseguir un
producte que satisfaci la demanda del client.
Associada a Pirineu Art. Disposa del carnet d’Artesana.
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Productes que crea

• Taller propi.

Objectes de ceràmica artística i utilitària. Vitralls de petit i gran
format.

• Venda en fires d’artesania, i a botigues a Organyà
i Esterri d’Àneu.
•R
 ealització de tallers i demostracions.
•R
 ealització i venda de peces per encàrrec.
•P
 ossibilitat de realitzar visites guiades al taller.

153

Teresa Petit Borrell
Teresa Petit Borrell
C. Aragó, 42, 8è-1a
25620 Tremp
973650271 · 608939252
973650271
ganadosllorens@hotmail.com

Lat 42° 9’ 56,134”
Long 0° 53’ 29,244”

Teresa Petit fa tot tipus de manualitats a partir de diversos materials, com
el fang i el vidre, i també treballa la marqueteria i pinta les peces que elabora. Fa peces decoratives i també d’ús habitual.
Disposa del carnet d’Artesana.
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Informació sobre els serveis

Productes que crea

• Elaboració de peces per encàrrec.

Peces d’ús habitual i decoratives de fang i de vidre. També
peces de marqueteria.

•R
 ealització de tallers de manualitats al Centre Cívic Tarraquet
de Tremp.

155

