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Baix Penedès
Al Baix Penedès, el clima temperat i el paisatge ondulat i ple de turons,
que contrasta amb el mar Mediterrani, fan possible que el conreu de
la vinya i de l’olivera produeixi vins singulars, lleugers i aromàtics en els
blancs i vins vigorosos en els negres, a més d’olis d’oliva de gran qualitat.
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Bellvei
Bonastre
L’Arboç
La Bisbal del Penedès
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Manel Juvé Pascual

Manel Juvé Pascual
C/ Sol, 21
43719 Bellvei

Tel. 977 168 413
Mob. 649 788 895
Baix Penedès
Bellvei

Explotació
Els nostres productes són frescos, acabats de collir, que passen directament de la terra
al consumidor sense càmeres frigorífiques ni fred. Disposem de verdures, hortalisses
i fruites de temporada molt fresques per gaudir del seu intens sabor i de la qualitat
de les nostres terres fins a la vostra taula, com els calçots quan és la temporada de
calçotades, entre altres productes.

Productes
Calçots, tomàquets, patates, pebrots, albergínies, cols, coliflors, carbassons, mongetes
i cebes tendres.

Horaris
Mesos de venda: Tot l’any.
Horaris: Dissabtes, de 7.00 h a 14.00 h (Mercat).
Fires / Mercats: Mercat de Vilafranca del Penedès
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Celler Partida Creus

Baix Penedès
Bonastre

Antonella Gerosa,
Massimo Marchiori
Pol. 3, parcel·la 95
43884 Bonastre

Tel. 977 050 321
Mob. 629 308 964
info@partidacreus.com
www.partidacreus.com

Explotació
Partida Creus és un petit celler artesà on elaborem una producció reduïda de vins
de gamma alta amb raïm procedent del cultiu ecològic. Conservem els vins sense
alteracions ni sabors afegits, els envasem joves i els tapem amb vidre per mantenir
inalterades les seves característiques i propietats antioxidants. Fem vi ecològic del Baix
Penedès, amb el caràcter varietal del respecte per la natura i el concepte del vi com a
aliment. El nom del vi és Quieto. Formem part d’Slow Food.

Productes
Vi negre.

Horaris
Mesos de venda: Tot l’any. Horaris: De dilluns a divendres, de 9.00 h a 13.00 h i
de 16.00 h a 19.00 h. Dissabtes i diumenges, durant tot el dia.
Fires / Mercats: Fira Biocultura de Barcelona, Firagost de Valls, Fira d’Artesans d’Altafulla
i Mostra de Vins de Catalunya a Barcelona.
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Sicus

Eduard Pie Palomar
Magí Pie Galofre
C/ Major, 8
43884 Bonastre

Tel. 977 657 070
Mob. 636 248 109
Fax 977 657 070
info@sicus.cat
www.sicus.cat

Explotació
El celler es troba als baixos d’una casa pairal del segle XVIII i compta
amb més de 100 anys d’història i d’experiència en l’elaboració de vins
a doll. En els últims anys, la filosofia del celler s’esmerça en l’elaboració
de vins de qualitat que reflecteixen el terrer on han nascut.

Productes
Vi blanc, vi negre, vi escumós i vi dolç.

Horaris
Mesos de venda: Tot l’any.
Horaris: De dilluns a dissabte, de 9.00 h a 13.00 h i de 17.00 h a 20.00 h.
Diumenges, al matí.
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Baix Penedès
Bonastre

Can Farré

Baix Penedès
L’Arboç

Josep Montserrat Sanahuja
C/ Muralla, 2
43720 L’Arboç

Mob. 658 990 345
Fax 977 670 150
canfarre@gmail.com

Explotació
El nostre lema és “de la terra a les teves mans”. Som productors des de fa tres
generacions. Tenim cura de respectar el medi ambient, sense crear residus i utilitzant
pràctiques de cultiu respectuoses. Utilitzem un tipus d’agricultura que prescindeix
de l’ús de substàncies químiques -com pesticides i fertilitzants- per obtenir aliments
naturals. Són verdures i hortalisses més saludables per al nostre organisme, ja que
contenen un major nombre de vitamines i d’oligoelements. Formem part de l’ADV
Gent del Camp i de la Cooperativa de Sant Jaume dels Domenys.

Productes
Calçots, enciams, cols, enciams fulla de roure, coliflors, tomàquets, albergínies, pebrots,
cebes, escaroles, síndries, melons i carbasses.

Horaris
Mesos de venda: Tot l’any.
Horaris: De dilluns a dissabte, de 8.00 h a 13.30 h i de 16.30 h a 21.00 h.
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Mil·liari Selecció

Rafael, Jordi i Miquel
Pi Joan
Mas de les Planes
43717
La Bisbal del Penedès

Tel. 977 169 906
Mob. 670 373 873
Fax 977 169 907
mil.liari@mil-liari.com
www.mil-liari.com

Baix Penedès
La Bisbal del Penedès

Explotació
Mil·liari Selecció es un celler familiar que va néixer l´any 1999 gràcies a la inquietud de
la família de veure la qualitat i el potencial de les vinyes. Tenim en propietat unes 75
hectàrees de vinyes i d’oliveres. Entre les varietats blanques que cultivem hi ha xarel·lo,
macabeu, parellada, moscat d´Alexandria o chardonnay. I en negres, tenim merlot, ull
de llebre, cabernet sauvignon i tannat. El conreu de la vinya és mecanitzat i modern,
però sense perdre l’encant del cultiu tradicional, respectant el medi ambient, l’entorn i
les persones. Formem part de l’Associació de Viticultors del Penedès.

Productes
Vi blanc, vi negre de criança i oli extra verge.

Horaris
Mesos de venda: Tot l’any.
Horaris: De dilluns a divendres, de 8.00 h a 13.00 h i de 15.00 h a 19.00 h.
Dissabtes, de 8.00 h a 13.00 h.
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Torclum

Baix Penedès
La Bisbal del Penedès

Jordi Pascual Solé
Joan Pascual Campanera
C/ Pau Casals, 5
43717
La Bisbal del Penedès

Tel. 977 688 236
Mob. 615 602 582
torclum@hotmail.com
info@oleoserveis.com
www.torclum.com

Explotació
L’oli d’oliva Torclum és el fruit de l’esforç de diverses generacions de la família Pascual
Solé per aconseguir un oli de qualitat extra verge que fa gaudir els paladars més
exigents de la cuina mediterrània. Les plantacions d’oliveres es troben des de la cota
0 fins a 500 metres d’altitud. Aconseguim fer un cupatge de l´oliva madura amb
l’oliva més verda millorant el buquet. Intentem realitzar tot el procés de cultiu amb
la màxima cura i ecològicament, lliure de residus. Formem part de la Cooperativa de
Llorenç del Penedès i del Centre Oleícola del Penedès.

Productes
Oli extra verge, olives i vi.

Horaris
Mesos de venda: Tot l’any. Horaris: Cada dia, de 9.00 h a 19.00 h.
Fires / Mercats: Mercat medieval (Vic), Firatast (Girona), Fira modernista (Barcelona),
Firatast (Blanes), Fira Turistmar (Comarruga), etc.
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