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Entitat sense afany de lucre

Galetes artesanes elaborades 
des de l’any 1920 amb ingre-
dients de qualitat i de proxi-
mitat. Cruixents, amb un sa-
bor i un aroma únics i amb un 
toc de la millor xocolata. D
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http://botiga.aalba.cat
elrosal@aalba.cat 
Twitter: @galetesElRosal
Facebook: Galetes El Rosal

Av. Onze de Setembre s/n
25300 Tàrrega

Tel.: 973 312 221
Mòbil: 636 25 32 47 (Núria Cendoya)

www.elrosal.cat

A qualsevol punt 
del món



El Rosal es va fundar a Tàrrega l’any 1920 per Josep Serra. 
Aviat va aconseguir que les seves galetes obtinguessin una 
gran popularitat, gràcies a la seva fórmula, el seu procés 
i els seus ingredients de qualitat. L’any 2003 traspassa el 
negoci a l’Associació Alba amb l’objectiu de donar ocupa-
ció a persones amb discapacitat. 
El 2010 es renova completament la marca, la imatge i 
creen un nou packaging modern i elegant que, afegit a la 
qualitat del producte, situa el Rosal en botigues gourmet 
i de referència. 
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Qui som? Què fem? Productes
Les nostres galetes són fetes a mà, amb ingredients naturals 
de primera qualitat seguint la mateixa fórmula de fa 100 
anys. Delicioses pel seu aroma i textura cruixent, i recobertes 
amb la millor xocolata. 
Apostem per la innovació i estem presents en el mercat 
gourmet gràcies a la qualitat dels nostres productes i al pack 
elegant i modern. 
Realitzem lots i detalls per a empreses, congressos i altres 
esdeveniments. 
Realitzem visites a l’obrador per a públic familiar i empreses. 

•	Neules
•		Vanos
•		Cubanos
•		Arrugats de xocolata
•		Cubanitos de xocolata
•		Tulipes
•		Roses de xocolata
•		Lots de Nadal, detalls d’empresa, congressos i esdeve-

niments.

ALIMENTACIÓ ALIMENTACIÓ
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Entitat sense afany de lucre

Fruita i verdura ecològica 
amb compromís social.

vivelloc@vivelloc.cat
http://www.latavella.cat

C/ Tarragona,  16 
08440 Cardedeu
Tel.: 938 444 105
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A qualsevol punt de 
Catalunya



La Fundació Viver de Bell-lloc, és una entitat sense ànim de 
lucre, que pertany al Grup Viver de Bell-lloc que te com a 
missió promoure el creixement personal i la inclusió social 
i laboral de persones amb discapacitat intel.lectual o amb 
trastorn mental sever de la comarca del Vallès Oriental (Ca-
talunya), mitjançant la realització de projectes empresarials 
eficients en els sectors agroecològic i ambiental, així com 
projectes formatius i de foment de la vida independent, amb 
la voluntat de ser un referent en el sector social.

Qui som? ServeisQuè fem?
Produïm verdura ecològica, de proximitat i de temporada 
a les nostres finques de Cànoves, Santa Ma. Palautordera, 
Calldetenes i Folgueroles. També som productors d’ou eco-
lògic amb més de 2500 gallines en producció. Distribuïm a 
domicili per tot Catalunya  fruita, verdura, carn, lactis, ous, 
pa,... productes tots ells de la màxima proximitat i amb cer-
tificat ecològic.

•	Venda on-line i distribució a domicili de fruita, verdura i tot 
tipus d’aliments ecològics

• Servei de fruita ecològica per a empreses
• Regals d’empresa i lots de nadal confeccionats amb pro-

ductes ecològics i preferentment procedents de l’economia 
social

• Promoció de la salut alimentària a les empreses i institucions

ALIMENTACIÓ ALIMENTACIÓ1 1



Tel.: 977 861 261
Fax. 977 860 776
hortus@aprodisca.org

C/ Josep M. Poblet, 1
43400 Montblanc

www.aprodisca.org

Entitat sense afany de lucre

5 raons per llepar-te els 
dits: són saludables, són 
ecològics, són d’elaboració 
casolana, són socialment 
responsables i són del te-
rritori, són boníssims!

A qualsevol punt 
del món
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HORTUS APRODISCAe és un projecte agroalimentari ecolò-
gic, dedicat al cultiu, l’elaboració i la venda de productes i 
menjars ecològics, que neix l’any 2005 fruit de la necessitat 
de garantir l’ocupació futura dels treballadors/es amb dis-
capacitat.

Des d’aleshores, l’objectiu principal d’HORTUS APRO-
DISCAe, és el desenvolupament d’una marca pròpia de 
l’entitat, un projecte agroecològic centrat en el territori que 
respecti el medi ambient i amb un clar enfoc cap a la co-
mercialització.

Qui som? Productes

Què fem?
Presentem una àmplia gamma de productes i bases cu-
linàries ecològiques elaborades al nostre obrador agroali-
mentari, on dissenyem i treballem meticulosament el pro-
cés d’elaboració amb una acurada selecció de les matèries 
primeres.

Tots els nostres productes són cultivats i elaborats seguint 
els reglaments europeus de la producció agrària ecològica 
(CE)834/2007 – (CE)889/2008 i les nostres finques ins-
crites al CCPAE (Consell Català de la Producció Agrària 
Ecològica) amb codi d’operador CT/1249E i CT/2339PE. 

A l’obrador de Montblanc, que ocupa una superfície de 900 
m2 i està dotat amb l’equipament necessari, seguim en tot 
moment la normativa vigent sobre les normes d’higiene i 
elaboració d’aliments. El nostre obrador està certificat pel 
Consell Català de la Producció Agrària Ecològica (CCPAE) 
amb el codi regulador CT/1249/E.

Elaborem els productes amb una acurada elaboració ca-
solana, amb receptes tradicionals, coccions lentes i una 
selecció dels ingredients a consciència i com a resultat ob-
tenim: melmelades, sofregits, salses, bases culinàries, cre-
mes de verdures, potets d’alimentació infantil, fruita seca, 
olives i oli d’oliva verge extra.

Serveis
Amb l’objectiu de garantir l’ocupació dels treballadors/es 
amb discapacitat que treballen a la nostra entitat, oferim 
serveis a les empreses alimentàries i agricultors/es 
tant del sector ecològic com del convencional, amb 
la fabricació, elaboració, manipulació i envasat de 
productes alimentaris.
Servei de Lots de Nadal, amb productes ecològics adap-
tables a les necessitats i pressupost del client.
Servei de restauració ecològica: elaborem i servim es-
morzars, aperitius, berenars, menjars populars, pícnics, etc, 
per inauguracions o d’altres esdeveniments.
Servei de producció i elaboració a tercers amb mar-
ca pròpia – maquila: col·laborem en el desenvolupament 
de solucions individuals per al producte ecològic o conven-
cional, com ara conserves, melmelades, salses etc. tant si es 
requereix una fase del procés o una combinació de processos 
productius: elaboració, envasat, etiquetat, encaixat, entre 
d’altres. Ens subministren les matèries primeres i nosaltres 
elaborem el producte final d’acord amb els requeriments i 
especificacions de qualitat.
Servei de manipulats alimentaris: envasat d’aliments 
ecològics o convencionals, etiquetatge i encaixat per a cam-
panyes de màrqueting promocional, entre d’altres.
Us oferim la possibilitat de col·laborar en el desenvolupa-
ment (I+D) de noves referències alimentàries per a la vostra 
marca.
Disposem dels certificats, permisos i acreditacions exigits per 
a la fabricació d’una àmplia varietat de productes i la seva 
corresponent APPCC segons l’exigència del Registre Sanitari 
d’Indústries i Productes Alimentaris (RSIPAC/RGSEAA).

1 1ALIMENTACIÓ ALIMENTACIÓ
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Entitat sense afany de lucre

Alimenta la teva vida 
solidariament.D
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www.cuinajusta.com
cocana@cuinajusta.com

Ctra. Sta. Creu de Calafell, 106
08830 Sant Boi de Llobregat (Barcelona)

Tel.: 936 303 234 

A qualsevol punt de 
Espanya



Cuina Justa, empresa d’economia social amb més de 20 
anys d’experiència en el món de l’alimentació, realitzem la 
gestió integral de menjadors traslladant la nostra filosofia 
(qualitat en els productes i qualitat a les persones) a totes 
les nostres cuines. 
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Qui som?

Què fem?
Gestionem equips de cuina a les teves instal·lacions per-
què no t’hagis de preocupar de res; fem les compres, pre-
paració, elaboració i tot el necessari perquè puguis oferir 
els teus treballadors i/o alumnes uns àpats de qualitat, 
saludables, sostenibles i solidaris. 
Fomentem la dieta mediterrània, l’ús de productes de 
proximitat i de productes dels nostres propis horts de con-
reu ecològic situats al Parc Agrari del Prat de Llobregat. 

Productes
•  Gestió integral de cuines i menjadors

ALIMENTACIÓ ALIMENTACIÓ



Entitat sense afany de lucre

Alimenta la teva vida 
solidariament.D
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www.cuinajusta.com
pespadamala@cuinajusta.com

Ctra. Sta. Creu de Calafell, 106
08830 Sant Boi de Llobregat (Barcelona)

Tel.: 936 303 234 

A qualsevol punt de la 
comarca del Baix Llobregat
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Som una empresa d’economia social que treballem des de 
1994 vehiculant l’activitat de la Fundació Cassià Just, per 
tal d’inserir laboralment dins l’àmbit de la restauració, a 
persones amb especials fragilitats (problemàtica de salut 
mental i risc d’exclusió social), alhora que oferim un men-
jar de qualitat, artesà, proper i saludable.

Qui som?

Què fem?
Produïm productes de V Gamma:  amanides, sandvitxos, 
ja a punt per a consumir i bases i plats preparats  per a 
l’Hostaleria amb una filosofia molt clara: elaborar plats 
que siguin 100% saludables, fets a mà i solidaris.

Productes
• Amanides de base cuita: arròs, pasta i  llegums.
• Sandvitxos 
• Entrepans
• Bases de cuina: ceba caramel·litzada, fumets i brous 
• Plats per a l’Hostaleria: cremes, carns,...

1 1ALIMENTACIÓ ALIMENTACIÓ
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Entitat sense afany de lucre

Formatges i làctics MUUU 
BEEED
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Tel.: 972 70 31 04
Mòbil: 662 162 065
info@muuubeee.com 

C/Joan Miró, 1. Pol. Ind. Els Pintors
17500 Ripoll (Girona)
www.muuubeee.com  

A qualsevol punt de 
Catalunya



La Fundació MAP és una entitat social sense afany de lucre 
que treballa per oferir serveis socials i laborals a les per-
sones amb discapacitat i risc d’exclusió social de la comar-
ca del Ripollès amb l’objectiu de millorar la seva qualitat 
de vida. Compta amb el Centre Especial de Treball CET-
MAP, una iniciativa d’economia social que aposta per les 
capacitats de les persones amb dificultats. La seva xarxa 
d’activitats productives i de serveis harmonitza els valors 
socials, econòmics i comercials, amb la generació de ri-
quesa i la creació de llocs de treball en el territori. Des del 
2016 el CETMAP compta amb la formatgeria MUUU BEEE, 
un projecte que va lligat al territori, generant una activitat 
sostenible que crea ocupació per a persones amb especials 
dificultats i que busca la cooperació amb tots els agents. 

1 1

Qui som? Què fem?

Productes

MUUU BEEE recull el testimoni de la formatgeria artesanal 
familiar Herbacol de Queralbs, que elaborava des de l’any 
2001, i en conserva els principals productes i l’elaboració 
artesanal amb matèria primera del Ripollès.
MUUU BEEE elabora amb llet de vaca que procedeix ínte-
grament de l’explotació Mas La Folcrà de Sant Joan de les 
Abadesses, una casa de pagès històrica que es dedica a la 
producció de llet, cria i recria de vedelles de la raça frisona. 
Compta amb 60 vaques de llet, de les quals se’n munyen 40.

Elaboració de productes artesanals amb llet de vaca del 
Ripollès:
• Formatge Flor de Neu.
• Formatge Tendre de Drap.
• Formatge Semimadurat.
• Formatge d’untar natural i de gustos (pebre negre, pe-

bre vermell, all i julivert).
• Flam de mató.
• Mató.

ALIMENTACIÓ ALIMENTACIÓ
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www.onyarlaselva.org
fundacio@onyarlaselva.org

Ctra. Sant Feliu de Guíxols, Km.5
17242 - Quart - GIRONA 

Tel.: 972 469 197

Entitat sense afany de lucre

Oferim productes d’alimentació 
ecològica envasats i/o elaborats 
a les nostres instal·lacions, amb 
un valor social afegit.D
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A qualsevol punt de 
Espanya



Som una entitat sense afany de lucre que té per finalitat la 
creació de llocs de treball per a les persones amb discapa-
citat o amb trastorn mental i la millora de la seva qualitat 
de vida

Qui som? Què fem?
Entre d’altres activitats diferents (manipulats, jardineria, 
neteja de boscos, ...) estem apostant decididament per 
l’elaboració de producte propi en el sector de l’alimentació 
ecològica, de qualitat i proximitat. Aquestes activitats 
ens permeten la creació de llocs de treball per als nostres 
col·lectius de referència i el manteniment dels actuals.

Productes
•  Pasta fresca tant farcida com laminada
•  Mini crestes
•  Pizzes artesanes
•  Producte elaborat: patés, salses, plat cuinat, ...
•  Fruits secs
•  Xiitake, fresc, deshidratat i en pols
•  Olives de diferents varietats

ALIMENTACIÓ ALIMENTACIÓ1 1
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Entitat sense afany de lucre

Cal Romesco, xarxa de bo-
tigues socials d’alimentació 
ecològica i km0 a Barcelona. D
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 www.cetlacalaixera.cat
lacalaixera@cetlacalaixera.cat

Passeig Maragall 124
08027 Barcelona
Tel.: 932 432 041

A qualsevol punt 
de la ciutat de 
Barcelona



Cal Romesco és la xarxa de botigues socials d’alimentació 
ecològica i km0 que forma part del centre especial de 
treball La Calaixera. L’objectiu de Cal Romesco és crear 
i mantenir llocs de treball de qualitat per a persones amb 
especials capacitats i entrenar les seves habilitats en un 
espai de venda directe. 
La missió del Cal Romesco és oferir els millors productes 
ecològics, locals i socials per millorar la salut i benestar 
dels nostres clients i la vegada cuidar i respectar el medi 
ambient.  

1 1

Qui som?

Què fem?

Productes

Oferim un ventall de més de 3.000 productes d’alimentació 
d’alta qualitat, provinent directament dels productors  
catalans. 

Som experts en producte local, ecològic i social. Oferim 
cistelles per a empreses, els seus treballadors i comandes 
específiques, com per exemple: regals d’empresa; sucs eco-
lògics, tes, xocolates, aigua etc.

ALIMENTACIÓ ALIMENTACIÓ
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Entitat sense afany de lucre

La Fageda elabora 21 va-
rietats de iogurts i postres 
làctics, 6 varietats de ge-
lats i 16 varietats de mel-
melades.D
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A qualsevol punt de 
Catalunya

jperez@fageda.com
www.fageda.com
Fax: 972 681 008

Mas Els Casals, s/n
17811 Santa Pau (Girona)

Tel.: 972 681 010 



La Fageda és una entitat catalana d’iniciativa social sense 
ànim de lucre creada a Olot el 1982. Té com a finalitat 
la integració laboral de les persones de la comarca de la 
Garrotxa (Girona) que pateixen discapacitat intel·lectual o 
trastorns mentals severs. Treballen mes de 300 persones, 
incloses usuaris i professionals.
Mas Els Casals, la seu social, es troba a la Fageda d’en 
Jordà, una de les principals reserves del Parc Natural de 
la Zona Volcànica de la Garrotxa. En aquesta finca de 15 
hectàrees, portem a terme la majoria d’activitats, tant as-
sistencials com productives

Qui som? Que fem /
Serveis
•  L’autèntic iogurt de granja
 El iogurt de granja de La Fageda es fa amb llet que no 

té més de 48 hores. No ens calen ni conservants ni colo-
rants. 

 El iogurt de granja es fa amb la llet de les pròpies va-
ques. La granja controla tot el procés, des del farratge 
fins les condicions de vida del bestiar

•  Gelats de iogurt
 L’ingredient principal del nou gelat és el nostre iogurt de 

granja. Les 6 varietats s’elaboren amb llet fresca i nata 
de les nostres granges. No s’utilitza llet reconstituïda ni 
tampoc colorants o conservants. 

•  Mermelades per a maridatge
 Les melmelades per a maridatges “La Fageda” estan ela-

borades amb fruites i verdures de qualitat i proximitat.
 Els 16 sabors que es presenten estan seleccionats per 

a combinar amb diferents tipus de formatges, carns, 
peixos, esmorzars, pastes i arrossos.

 La seva cocció curta, dóna com a resultat una melmelada 
consistent, natural i d’excel·lent qualitat.

ALIMENTACIÓ ALIMENTACIÓ1 1
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Detalls amb valor, artesans i 
amb valor social. Productes 
majoritàriament ecològics, 
elaborats per petits pro-
ductors i centres especials 
de treball que aposten per 
la qualitat i el respecte del  
territori.

A qualsevol punt 
del món

Delegació de Barcelona
Masia Can Calopa
Carretera BV-1468. Km 4,8. Barcelona
Tel.: 646 619 188
cancalopa@olivera.org

ENOTURISME: 
http://www.olivera.org/php/07_ 
contacte_02_visites_01_visites.php
email visites@olivera.org 

L’Olivera sccl.
La Plana, s/n

25268 Vallbona de les Monges, Lleida
Tel. / Fax: + 34 973 330 276

www.olivera.org

VENDA vi i lots
www.olivera.org/botiga 

cscanu@olivera.org
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Serveis

A L’Olivera cultivem vinyes i oliveres i elaborem vins i olis 
cercant d’expressar d’allà on vénen, un origen, una terra 
i una gent que ho interpreta al darrere. Som cooperativa 
d’integració social, que incorpora persones amb dificultats 
que participen activament en tot el procés. Vam començar 
aquesta aventura l’any 1974 a Vallbona de les Monges, a 
la Catalunya d’interior.

Qui som? Què fem?
Elaborem productes de la nostra herència agrària que si-
guin reflex de la terra i les seves formes, del clima, de les 
varietats conreades. Respectem els cicles de la natura i 
apliquem els criteris de l’agricultura ecològica. Mantenim 
un treball manual i a escala humana sobre la vinya i les oli-
veres, etiquetem a mà i numerem una a una les ampolles. 

Elaborem i comercialitzem vi i oli de qualitat, promovem la 
dinamització de l’entorn amb la comercialització de pro-
ductes artesans locals i amb valor afegit, compartim i expli-
quem la nostra feina amb visites concertades i realitzades 
a mida, tant per particulars com per empreses (visites al 
celler i al molí, esmorzar maridatge a la vinya, visita del 
veremador, etc.)

1 1ALIMENTACIÓ ALIMENTACIÓ
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Entitat sense afany de lucre

Els nostres lactis, els únics del 
mercat sense cap additiu, tan 
sols llet i ferments, i els men-
jaràs tan sols 48 hores després 
de la munyida.D
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Tel.: 973 19 56 63
Mòbil: 636 16 59 53 / 636 72 64 68 
lleteria@obagues.cat

Partida Secanet, s/n
25430 Juneda (Lleida)

lleteria.obagues.cat

A qualsevol punt 
de Comarca de Les 
Garrigues, del Pla 
d’Urgell i Segrià



La Lleteria de les Obagues-Talma és fruit d’una col·laboració 
entre la granja escola les Obagues i el centre especial de 
treball de l’Associació TALMA, ubicats a la localitat de Ju-
neda (Lleida). Talma és una entitat sense afany de lucre 
que té per finalitat l’atenció, el suport i la prestació de 
serveis a persones amb discapacitat, malaltia mental i/o 
risc d’exclusió social de la comarca de les Garrigues.

1 1

Qui som? Què fem? Productes
A la Lleteria de les Obagues-Talma elaborem i envasem de 
forma artesanal, social i de proximitat, llet pasteuritzada, 
iogurt natural, formatge fresc i iogurt batut. Diàriament re-
collim la llet de la nostra vaqueria, ben fresca i de primera 
qualitat, per a produir els nostres lactis que es comercialit-
zen a la comarca.

Iogurt natural /iogurt natural endolcit amb stevia/ 
endolcit amb sucre de canya
•  Grup de 4 iogurts de  125 grams
• Pot de 500 grams
• Pot de 2 quilos

Iogurt batut (líquid) natural endolcit amb sucre de 
canya ecològic  
• Ampolla de 1 litre de vidre

Llet pasteuritzada “amb tota la seva nata” 
•  Ampolla de litre
•  Ampolla de  1,5 litres de plàstic
•  Garrafa de 3 o 4  litres

Formatge fresc 
•  Formatge fresc de 200 gr. (pes aprox.)
•  Formatge fresc de 350 gr. (pes aprox.)
•  Formatge fresc , barra de 1 quilo

Crema de Iogurt
• Pot de 500 grams

Mató
•  Mató de 200 gr. (pes aprox.)
•  Mató de 350 gr. (pes aprox.)
•  Mató barra de 1 quilo

Mel mil flors i de romaní
• Pot de 500 grams

ALIMENTACIÓ ALIMENTACIÓ


