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ARBECA1
VINYA ELS VILARS

Consell Comarcal de 

Les Garrigues

(Vi i cava)

Horaris obertura visites
Dissabte de 10h a 14h i de 16h a 19h
Diumenge de 10h a 14h
Per norma general, els torns de visita 
començaran a les hores en punt. 

Pe�ta explotació vi�vinícola, amb una producció que no supera 

les 20.000 ampolles, on no hi ha cap més secret que l'esforç 

con�nuat, el respecte a la terra i una gran es�ma pel producte 

realitzat. El nostre entorn, com el celler, transpira naturalitat i 

senzillesa. Si et deixes perdre per les nostres contrades, trobaràs 

gent arrelada a la terra i un paisatge garriguenc amb les vinyes, 

les oliveres i els cereals com a grans protagonistes. 

Pagesos

Antonio Aldomà

Adreça

Camí de Puiggròs, s/n
25140 Arbeca

Com arribar-hi

Des del centre del poble, aneu en direcció a 
les afores, cap al camí de Puiggròs.

Indicacions

Contacte

Email: vinyaelsvilars@vinyaelsvilars.com

Telèfon: 606965985

Web: h�p://vinyaelsvilars.cat

Tornar

https://www.google.es/maps/dir/Current+Location/41.5511173,0.8412115999999514
mailto:vinyaelsvilars@vinyaelsvilars.com
tel:606965985
http://vinyaelsvilars.cat


BELLAGUARDA2
OLIS BELLAGUARDA

Consell Comarcal de 

Les Garrigues

Horaris obertura visites

El saber heretat a cada generació, l'experiència d'una vida 

dedicada al cul�u de l'arbequina i a l'obtenció del seu oli, i una 

trajectòria ín�mament vinculada a Olis Bellaguarda són els 

dis�n�us de l'equip de persones que tenen cura de les nostres 

oliveres i elaboren els nostres olis. Des del mateix president fins 

als nostres tècnics i qualsevol dels 60 productors de la societat 

són professionals vocacionals de l'oli, nascuts i formats en la 

tradició olivera de Les Garrigues. 

Pagesos

Socis de la coopera�va

Adreça

Les Eres, 27  Bellaguarda (25177)

Com arribar-hi

Sor�nt de Lleida en direcció Autopista de 
Barcelona/Saragossa/Tarragona/E-90/C - 
12/Tortosa. Preneu la sor�da C-12 cap a 
Maials/Flix. Con�nueu per la C-242 fins que 
trobeu a la dreta indicacions per La Granadella, i 
con�nueu fins a Bellaguarda.

Indicacions

Contacte

Email: info@olisbellaguarda.com

Telèfon: 973124007

Web: h�ps://www.olisbellaguarda.com

(Oli verge extra)

Dissabte de 10h a 14h i de 16h a 19h
Diumenge de 10h a 14h
Per norma general, els torns de visita 
començaran a les hores en punt. 

Tornar

https://www.google.es/maps/dir/Current+Location/41.3369,0.7347999999999502
mailto:info@olisbellaguarda.com
tel:973124007
https://www.olisbellaguarda.com
https://www.olisbellaguarda.com


BELLAGUARDA2
LES TÒFONES DE BELLAGUARDA

Consell Comarcal de 

Les Garrigues

Horaris obertura visites

Explotació familiar dedicada a la plantació d'alzines 

micorrisades per a l'obtenció de tòfona. Treballem amb la 

fidelitat d'un gos tofonaire per a poder-les localitzar, ja que es 

tracta d'un tubercle que és sota terra. Des de la passió d'uns 

agricultors que viuen la terra, us explicarem el conreu de la 

tòfona, el nostre treball i la nostra vida de pagès.  

Pagesos

Josep Ramon i Pau

Adreça

Carretera de Reus, s/n Bellaguarda (25177)

Com arribar-hi

Passat el poble, cal con�nuar per la carretera C-
242 en direcció Ulldemolins, fins que a 1km del 
poble hi haurà senyalitzat un encreuament a 
l'esquerra. L'explotació queda a uns 100 metres.

Indicacions

Contacte

Email: josepramonmateufreixinet@gmail.com

Telèfon: 609 84 02 60

(Verdures, hortalisses i bolets)
Dissabte de 10h a 14h i de 16h a 19h
Diumenge de 10h a 14h
Per norma general, els torns de visita 
començaran a les hores en punt. 

Tornar

https://www.google.es/maps/dir/Current+Location/41.33469189323418,0.7552219258677724
mailto:josepramonmateufreixinet@gmail.com
tel:609%2084%2002%2060


BELLAGUARDA2
CAL PERICO - POMES D’ALTURA

Consell Comarcal de 

Les Garrigues

Horaris obertura visites

Pe�ta explotació familiar de pomes d'alçada de les varietats 

Golden Delicious i Royal Gala. L'orografia, el clima i l'alçada on es 

troba la finca aporten caracterís�ques especials al producte, 

producció que venem al detall. Coneixereu als pagesos que hi 

treballem cada dia i que amb passió i dedicació transmetem 

l'amor per la terra i la pagesia. Us explicarem el procés de cul�u 

de la pomera, i justament al juny, és el moment de l'any quan es 

fa una de els feines més entre�ngudes, que és la tria per aclarir 

els arbres de pomes.  Podreu par�cipar d'aquesta feina i collir 

pe�tes pomes per així aclarir els arbres. 

Pagesos

Roger Pinyol

Adreça

Carretra de Reus, cami del cemeni� vell
25177 Bellaguarda

Com arribar-hi

Venint de Lleida, passada la carretera que 
rodeja el municipi de Bellaguarda, davant del 
Restaurant Cal Ferran, un camí a l'esquerra 
on encara hi han xiprers de l'an�c cemen�ri. 
Cal agafar aquest camí i recte 100 metres ja 
hi ha el magatzem de la finca. Venint de Reus, 
aquest camí és just abans d'entrar al poble.

Indicacions

Contacte           Email: ropigu93@gmail.com

                            Telèfon: 693838539

(Fruita fresca)
Dissabte de 10h a 14h i de 16h a 19h
Diumenge de 10h a 14h
Per norma general, els torns de visita 
començaran a les hores en punt. 

Tornar

https://www.google.es/maps/dir/Current+Location/41.33744855735205,0.7415997059806614
mailto:ropigu93@gmail.com
tel:693838539


BOVERA3
BOVERA ACTIVA

Consell Comarcal de 

Les Garrigues

Horaris obertura visites

S o m  p a g e s o s  l o c a l s  i  g r a n s 

coneixedors de Bovera i el seu terme. 

Sor�nt des del casal social, us 

guiarem per un recorregut pel 

projecte mediambiental i educa�u 

de Trenca, situat a 3km a les afores 

del poble. La finca de Trenca, una 

associació sense ànim de lucre, és un 

projecte de finca autosostenible de 

recuperació d'oliveres, patrimoni de 

la pedra seca i reserva de fauna. De 

les oliveres, en produeixen un oli 

d'oliva verge extra ecològic que 

promou la fauna local a través de 

l'e�quetatge. A més, la finca també 

integra un projecte de recuperació 

de tortugues mediterrànies. 

Pagesos  Òscar Acero

Adreça

Casal de Bovera - Flix, 3
25178 Bovera

Com arribar-hi

El casal social de Bovera es troba al mig del 
poble. Ens trobareu fàcilment seguint les 
indicacions al mapa.

Indicacions

Contacte

Email: oscar.bovera@hotmail.com

Telèfon: 635101563

(Oli verge extra)Dissabte i diumenge de 10h a 14h i de 16h a 
19h
Per norma general, els torns de visita 
començaran a les hores en punt. 

Tornar

https://www.google.es/maps/dir/Current+Location/41.327223,0.6381340000000364
mailto:oscar.bovera@hotmail.com
tel:635101563


JUNCOSA4
LO CARAGOL DE LA SERRA

Consell Comarcal de 

Les Garrigues

Horaris obertura visites

Finca de 14 hectàrees composta per zones de sòl agrícola i 

forestal, dedicada des de fa molts anys al cul�u d'oliveres, 

ametllers i fruiters, i actualment també compta amb una granja 

hel·licícola. Pel Benvinguts, farem dos ac�vitats. 

Taller 1: VISITA A LA GRANJA DE CARGOLS: coneixerem la seva 

vida, les condicions ambientals idònies per a viure, com es 

reprodueixen i què mengen. Tothom qui ho desitgi, podrà 

donar-los de menjar. 

Taller 2: TALLER DE SEMBRA I PLANTACIÓ de diferents varietats 

de plantes comes�bles poc habituals a les nostres amanides, 

que ens endurem cap a casa. 

Pagesos  Enric Vernet

(Granja de caragols)
Dissabte i diumenge de 10h a 14h i de 16h a 
19h
Per norma general, els torns de visita 
començaran a les hores en punt. 

Adreça

Carretera C-242, km 23
25165 Juncosa

Com arribar-hi

L'accés a la finca és pel camí que hi ha just al 
km. 23 de la carretera C-242.

Indicacions

Contacte

Email: calvernet@gmail.com

Telèfon: 686676749

Tornar

https://www.google.es/maps/dir/Current+Location/41.331139812439005,0.7960616407165162
mailto:calvernet@gmail.com
tel:686676749


JUNCOSA4
APICULTURA BEE HAPPY

Consell Comarcal de 

Les Garrigues

Horaris obertura visites

Bee Happy som un pe�t projecte famíliar dedicat a la passió pel 

món de les abelles. Ens dediquem a la cura de les abelles i a la 

producció, envasat i posterior comercialització d'una mel de la 

màxima qualitat procedent exclusivament de les nostres 

abelles. Joves i emprenedors i amb la il·lusió d'un nou projecte, 

creiem fonamental que només respectant la natura i vivint en 

harmonia amb l'entorn podem oferir un producte artesanal i de 

qualitat. Amants del territori i de la qualitat que ens dona.

Pagesos

Jordi Castelló i Sílvia Pallejà

(Mel i productes dolços)
Dissabte i diumenge de 10h a 14h i de 16h a 19h

Per norma general, els torns de visita començaran a 

les hores en punt. 

Adreça
Bassella, 22  Juncosa (25165)

Com arribar-hi
L'obrador de la mel serà el nostre punt de trobada 
des d'on, en grups i a les hores puntes, ens 
desplaçarem al camp a visitar les nostres amigues les 
abelles. L'obrador es troba a dins el poble de Juncosa 
i no te pèrdua. Cal vorejar el municipi per la carretera 
de Reus i agafar la úl�ma entrada al poble.

Indicacions

Contacte
Email: apicola@beehappy.cat

Telèfon: 670462543

Web: h�p://www.beehappy.cat

Tornar

https://www.google.es/maps/dir/Current+Location/41.36998,0.7752399999999398
mailto:apicola@beehappy.cat
tel:670462543
http://www.beehappy.cat


JUNEDA5
HORT DE CA LA CISTELLERA

Consell Comarcal de 

Les Garrigues

Horaris obertura visites

Som una parella de Ponent que en territori mig de secà i 
mig de regadiu vam decidir emprendre una aventura en 
l'hor�cultura ecològica en unes terres amb un clima 
bastant extrem. Des de de fa 9 anys, cul�vem horta. En els 
úl�ms dos anys, ens hem endinsat en la fruc�cultura. 

Pagesos

Gemma, Jordi i Adrià

(Fruita fresca, verdures,
hortalisses i bolets)

Dissabte de 10h a 14h i de 16h a 19h

Diumenge de 10h a 14h

Per norma general,  els torns de visita 
començaran a les hores en punt. 

Adreça

Afores, s/n  Juneda (25430)

Com arribar-hi

Heu d'aribar fins al pavelló de Juenda. Un cop 
allà, i deixant el pavelló a l'esquerra, con�nueu 
pel Camí de Borges. Passareu un xalet a mà dreta 
i, després, quan veieu unes granges a la dreta, 
ens trobem allí.

Indicacions

Contacte

Email: hola@hortdecalacistellera.cat

Telèfon: 691661966

Web: h�ps://hortdecalacistellera.cat/

Tornar

https://www.google.es/maps/dir/Current+Location/41.54500526847958,0.8313082914445431
mailto:hola@hortdecalacistellera.cat
tel:691661966
https://hortdecalacistellera.cat/


POBLA DE CÉRVOLES6
MAS BLANCH I JOVÉ

Consell Comarcal de 

Les Garrigues

Horaris obertura visites

Mas Blanch i Jové és un pe�t celler on s'elaboren 40.000 

ampolles d'un vi únic, elegant i amb personalitat. Les nostres 

vinyes, totes ecològics, estan situades a la DO Costers del Segre, 

a la frontera amb la comarca del Priorat, a més de 700 m. Tota la 

verema és manual i seleccionada. Gràcies al nostre gran amic 

Guinovart, el celler vincula terra i art. Ell va imaginar La Vinya 

dels Ar�stes, una sala d'exposició a l'aire lliure on els ceps 

creixen entre obres d'art i escultures. 

Pagesos

Raul Moragues, Marc Bundó i Papa Diop

(Vi i Oli verge extra)
Dissabte de 10h a 14h i de 16h a 19h

Diumenge de 10h a 14h

Per norma general,  els torns de visita 
començaran a les hores en punt. 

Adreça

Polígon 9, Parcel·la 129, Paratge Llinars
25471 La Pobla de Cérvoles

Com arribar-hi

A l'arribar a La Pobla de Cérvoles des del Vilosel, 
trobareu un cartell indicador.

Indicacions

Contacte

Email: sara@masblanchijove.com

Telèfon: 627559831

Web: h�p://www.masblanchijove.com

Tornar

https://www.google.es/maps/dir/Current+Location/41.365882,0.9095130000000609
mailto:sara@masblanchijove.com
tel:627559831
http://www.masblanchijove.com


EL VILOSELL7
TOMÀS CUSINÉ

Consell Comarcal de 

Les Garrigues

Horaris obertura visites

Som un celler que, després de deu anyades, ens hem 
consolidat com a celler de pres�gi i de confiança. Conreem 
30 ha de vinyes de muntanya per sobre dels 700m d'alçada, 
en pe�tes parcel·les plantades en pendent entre boscos 
d'alzines, pins i ginebrons. Elaborem vins blancs i negres 
que exportem a més de trenta països. 

Pagesos

Tomàs Cusiné

(Vi )
Dissabte de 10h a 14h i de 16h a 19h
Diumenge de 10h a 14h
Per norma general, els torns de visita 
començaran a les hores en punt. 

Adreça

Pl. Sant Sebas�à, 13
25547 El Vilosell

Com arribar-hi

El Celler Tomàs Cusiné es troba al centre del 
poble del Vilosell.

Indicacions

Contacte

Email: info@tomascusine.com

Telèfon: 973176029

Web: h�p://www.tomascusine.com/es/

Tornar

https://www.google.es/maps/dir/Current+Location/41.38253999999999,0.9473500000000286
mailto:info@tomascusine.com
tel:973176029
http://www.tomascusine.com/es/
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