Fotografia: cedida pel Consorci de Turisme del Vallès Occidental
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Vallès Occidental
El Vallès Occidental és una gran part de la plana entre la serra de
Collserola i el massís de Sant Llorenç, a cavall de les conques del Besòs
i del Llobregat, on espais naturals conviuen amb zones rurals i amb un
destacat llegat arquitectònic, cultural, industrial i gastronòmic.
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Castellar del Vallès
Castellbisbal
Sabadell
Ullastrell
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Agrobotiga
Can Casamada

Ramon, Jordi i Joan
Casamada
Can Casamada (entrada
per la Ronda Tolosa)
08211 Castellar del Vallès

Tel. 937 145 882
Mob. 607 536 941
cancasamada@gmail.com
Vallès Occidental
Castellar del Vallès

Explotació
Es tracta d’una explotació amb una llarga història, ja que hi ha evidències que
funcionava al segle XII. Els actuals productors formem així la 25a generació
de pagesos, essent tres germans que gestionem l’explotació de camps i
de boscos en un entorn molt inusual com és el periurbà. Tot i no tenir, de
moment, cap distintiu d’origen, som al registre de productors de la DOP de
la Mongeta del Ganxet. També tenim una petita producció de tomàquets de
penjar. A la nostra agrobotiga, situada a l’explotació, també hi venem productes
d’altres productors. Formem part de la Cooperativa Agrària de Sabadell.

Productes
Mongetes del ganxet i tomàquets de mamella.

Horaris
Mesos de venda: Tot l’any. Horaris: Caps de setmana i festius, al matí, i hores a convenir.
Fires / Mercats: Fira de Sant Josep de Castellar del Vallès.
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Masia Ca n’Oliveró

Vallès Occidental
Castellbisbal

Pere Botifoll Adell
Assupta Ollé Mitjans
Ca n’Oliveró
08755 Castellbisbal

Tel. 937 755 436
Mob. 626 020 333
masiacanolivero@gmail.com

Explotació
Tenim una explotació d’horta i fruiters de 20 hectàrees de producció ecològica
certificada. Cultivem productes molt variats, sempre de temporada, com patates,
tomàquets, enciams, cols, bròquils, all tendre, coliflors, cireres, préssecs, etc. També
elaborem, de manera ecològica, oli i vi. Formem part de dues associacions per a la
venda directa: Ca la Paca, un acord de col·laboració entre productors i consumidors
per a l’elaboració de cistelles, amb presa de decisions assembleària; i al Rebrot
Pagès, una associació de sis productors ecològics, per fer venda directa a mercats,
intercanviar productes amb programació de cultius i fixar preus durant tot l’any.

Productes
Fruita del temps, verdures de temporada, oli i vi.

Horaris
Mesos de venda: Tot l’any.
Horaris: A convenir.
Fires / Mercats: Mercat de la Independència de Terrassa, Mercat de Pagès de Sant Cugat
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Verdures Bros

Mercè Bros Queraltó,
Jaume Bros Queraltó
Pl. Mercat, s/n
(Mercat Central)
08205 Sabadell

Tel. 937 266 148
Mob. 617 415 529

Vallès Occidental
Sabadell

Explotació
Som una explotació familiar, Can Jaume Llarg, que es remunta a més de
100 anys d’història. Antigament, la família estava més dedicada a les vinyes
i al bestiar, però, des de fa bastants anys, hem anat conduint l’explotació
cap a l’horta. Fem una gran varietat de productes d’horta i de fruita, tot i
que en poca quantitat per poder donar resposta a l’àmplia demanda del
consumidor. Formem part de la Cooperativa Agrària de Sabadell.

Productes
Mongetes tendres, tomàquets, préssecs, prunes, figues, pomes, albercocs,
raïm, peres i mores.

Horaris
Mesos de venda: Tot l’any. Horaris: Dimarts, dijous, divendres i dissabtes.
Fires / Mercats: Mercat Central de Sabadell.
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Celler d’Ullastrell

Cinto Puig Paloma
Pl. Joan Montmany, s/n
08231 Ullastrell
Vallès Occidental
Ullastrell

Tel. 937 887 392
Mob. 670 972 233
Fax 937 330 042
info@cellerullastrell.cat
www.cellerullastrell.cat

Explotació
El Celler Vitícola d’Ullastrell és una empresa fundada l’any 1939. Tenim una cava on
elaborem vi des de 1953 i un molí d’oli de sistema tradicional, obert a tots els nostres
clients. Tenim també “La Botiga del Celler”, amb una àmplia gamma de productes
d’alimentació artesans, fruites i verdures, vins i caves de diverses DO, eines pel camp i
de jardineria, etc. Formem part de l’Associació de Mestres Productors Agroalimentaris
del Vallès Occidental i de l’Organització de Productors Oliverers de Catalunya.

Productes
Fruita del temps, verdures de temporada, oli, vi, mistela, vi ranci i vinagre.

Horaris
Mesos de venda: Tot l’any.
Fires / Mercats: Fira Modernista de Terrassa, Fira del Bolet de Terrassa, Fira Agrotur al
Recinte Firal de Cornellà i Fira Serra la Vella d’Ullastrell.
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