Fotografia: cedida pel Consell Comarcal del Pla d’Urgell
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Pla d’Urgell
El Pla d’Urgell és una comarca de geografia plana, transformada
per les aigües dels canals d’Urgell i on podreu visitar l’estany
d’Ivars i Vila-sana. La tradició agrària és present a la seva cuina,
amb plats com la cassola de tros, l’escudella i la coca de recapte.
S’hi produeixen cereals i fruita dolça, especialment poma i pera.
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Barbens
Bellvís
Torregrossa
Vilanova de Bellpuig
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Fruites Benet Lots

Joan Benet
Jaume Benet
C/ Nord, 10
25262 Barbens

Tel. 973 718 152
Mob. 676 489 767
Fax 973 718 152
contacte@fruitesbenetlotsdefruita.com
www.fruitesbenetlotsdefruita.com

Pla d’Urgell
Barbens

Explotació
Som pagesos i ens dediquem al sector de la fruita dolça: peres i pomes. Volem
presentar el nostre producte d’una forma diferent, tot jugant amb les formes,
els colors i altres productes, per oferir al client un lot que pugui sorprendre a un
client, familiar o amic. La nostra fruita no la podem veure tan sols en un plafó d’un
supermercat, sinó que pot tenir altres papers importants, com pot ser presentar-la en
caixes de disseny o acompanyar altres productes, donant molta més vida a la capsa.

Productes
Pomes i peres.

Horaris
Mesos de venda: Tot l’any.
Horaris: Tots els dies (concerteu cita prèviament).
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Productes Naturals i
Ecològics Capell

Pla d’Urgell
Bellvís

Benjamí Capell
Albert Capell
C/ Domènech Cardenal, 2
25142 Bellvís

Tel. 973 565 151
Fax 973 716 386
capell@capell.es
www.capell.es

Explotació
Som una empresa agroalimentària de tipus familiar i de caire artesà. Transformem
els productes produïts a les nostres finques, de producció agrària ecològica,
i elaborem una àmplia gamma de productes naturals i ecològics per poder
satisfer a tothom. Fem conserves de tomàquet, melmelades de diversos
tipus de fruita, codonyat, cremes de verdures, sucs i diverses varietats de
mel. Tenim la nostra agrobotiga a Bellvís on podeu trobar tots els nostres
productes. Formem part de l’ADV de Producció Ecològica de Ponent.

Productes
Cremes de verdures, sucs, melmelades, conserves de tomàquet,
codonyat i mel, tot amb certificació ecològica.

Horaris
Mesos de venda: Tot l’any.
Horaris: De dilluns a dissabte, de 9.00 h a 13.00 h i de 15.00 h a 19.00 h.
Fires / mercats: Fira Exposalut de Barcelona.
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Apícola Junedenca

Ramon Blanch
Assumpta Orteu
C/ de Darreres Bell-lloc, s/n
25141 Torregrossa

Tel. 973 171 032
Mob. 615 495 252
Fax 973 170 590
apijuneda@gmail.com
www.apijuneda.com

Pla d’Urgell
Torregrossa

Explotació
Som una empresa familiar situada al poble de Torregrossa. La mel elaborada per les
nostres abelles és de les comarques properes: Les Garrigues, Pla d´Urgell, Segrià i Baix
Penedès. Produïm mel de romaní i, sobretot, de mil flors, que envasem en pots de
mig quilo, d’un quilo i tres quilos. La mel “crema de romaní” es presenta en format
de quatre quilos i és una mel que s´envasa després de l’extracció sense cap mena de
manipulació, conservant d´aquesta manera totes les seves qualitats naturals. També
envasem mel amb bresca i pol·len. Formem part de l’Associació d’Apicultors Lleidatans.

Productes
Mel.

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 20.00 h.
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Cal Valls

Pla d’Urgell
Vilanova de Bellpuig

Manuel Valls Felip
Maria Valls Cots
Camí La Plana, s/n
25264
Vilanova de Bellpuig

Tel. 973 324 125
Fax 973 324 257
calvalls@calvalls.com
www.calvalls.com

Explotació
Som una empresa familiar dedicada a l’agricultura ecològica, certificada amb
el número 1 del CCPAE, així com per Demeter (certificat alemany d’agricultura
biodinàmica). Fa trenta anys que produïm producte ecològic en una explotació
que consta de 26 hectàrees d’hortalisses de reg on cultivem tot tipus de vegetals
durant tot l’any, amb l’objectiu de servir als nostres clients sempre amb la
millor qualitat, servei i millor preu possible. Oferim també productes elaborats
amb les nostres pròpies hortalisses, com conserves, melmelades, sucs, etc.

Productes
Productes d’horta i elaborats amb certificaci

Horaris
Mesos de venda: Tot l’any.
Horaris: De dilluns a dissabte, de 9.00 h a 13.00 i de 15.00 h a 19.00 h.
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