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Prenem consciència de que som el 

que mengem. I que el nostre 

consum alimentari té una incidència 

directa en la nostra salut, en la 

supervivència dels territoris i la dels 

nostres paisatges. 

Tornem a la terra 1

El consumidor valora el productor 

també per la seva contribució en el 

manteniment de la biodiversitat i el 

paisatge. Vol més contacte amb ell 

(saber qui és, en quina zona cultiva, 

si se’l pot visitar...). Els productors 

guanyen protagonisme mediàtic, 

equiparant-se als cuiners.

Més reconeixement 
i visibilitat pels 

productors locals

2

Cuinem més a casa, i ho fem inspirant-nos en les 

receptes de la cuina mediterrània, posant en valor la 

nostra identitat cultural i la importància de les relacions 

humanes al voltant de la taula. 

Recuperem el gust per cuinar 
i compartir taula

3

Es valora més el restaurador i el productor que son 

capaços de treballar junts, creant sinèrgia, i d’explicar 

què hi ha al voltant del seu plat o producte (qui l’ha 

cultivat, qui l’ha elaborat, com ho ha fet i quin benefici 

té el plat o producte pel territori i l’economia local).

El relat guanya importància4

Increment del turisme de proximitat a la recerca 

d’experiències vivencials basades en la natura, la 

gastronomia i la salut.

Canvi d’hàbits en el turisme5

Aquest nou 
repte com a 
oportunitat

2

3

1

4

TENDÈNCIES POSITIVES 
QUE LA COVID-19 

ACCELERA

5



TERRITORI, GASTRONOMIA I SALUT

Parc a taula

Un col·lectiu d’allotjaments, restaurants, cellers,

productors, establiments i elaboradors que, a través de 

la seva activitat, contribueixen a la sostenibilitat de la 

Xarxa de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona.

https://parcs.diba.cat/ca
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DEL PARC A TAULA

El territori
El territori del Parc a taula el conformen els municipis dels espais 

naturals vinculats al programa Parc a taula.

Actualment el Parc a taula es du a terme a 9 espais d'alt valor 

paisatgístic, ecològic i cultural de la Xarxa de Parcs Naturals de la 

Diputació de Barcelona: (1) Parc de la Serralada de Marina, (2) Parc 

de la Serralada Litoral, (3) Parc del Castell de Montesquiu, (4) Parc 

del Foix, (5) Parc del Garraf, (6) Parc del Montnegre i el Corredor, (7) 

Parc d'Olèrdola, (8) Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac i 

(9) Parc Natural i Reserva de la Biosfera del Montseny.

Aquests espais naturals inclouen 86 municipis, que son els que 

conformen el territori del Parc a taula (s’hi inclouen municipis que tot i 

estar fora del límit del parc estan adherits a la Carta Europea de 

Turisme Sostenible promoguda pel Parc).

https://parcs.diba.cat/ca


Els 86 municipis del territori del Parc a taula

SON ELS MUNICIPIS VINCULATS ALS ESPAIS NATURALS QUE PARTICIPEN DEL PARC A TAULA

• Aiguafreda

• Alella

• Arbúcies

• Arenys de Munt

• Argentona

• Avinyonet del Penedès

• Badalona

• Balenyà

• Begues

• Breda

• Cabrera de Mar

• Cabrils

• Campins

• Cànoves i Samalús

• Canyelles

• Castellar del Vallès

• Castelldefels

• Castellet i la Gornal

• Cubelles

• Dosrius

• El Brull

• El Pont de Vilomara i 

Rocafort

• Figaró-Montmany

• Fogars de la Selva

• Fogars de Montclús

• Gavà

• Granera

• Gualba

• Hostalric

• La Garriga

• La Roca del Vallès

• Llinars del Vallès

• Martorelles

• Matadepera

• Mataró

• Monistrol de Calders

• Montcada i Reixac

• Montesquiu

• Montornès del Vallès

• Montseny

• Mura

• Olèrdola

• Olesa de Bonesvalls

• Olivella

• Òrrius

• Palafolls

• Pineda de Mar

• Premià de Dalt

• Rellinars

• Riells i Viabrea

• Sant Antoni de Vilamajor

• Sant Cebrià de Vallalta

• Sant Celoni

• Sant Esteve de Palautordera

• Sant Feliu de Buixalleu

• Sant Fost de Campsentelles

• Sant Hilari Sacalm

• Sant Iscle de Vallalta

• Sant Llorenç Savall

• Sant Pere de Ribes

• Sant Pere de Vilamajor

• Sant Quirze de Besora

• Sant Vicenç de Castellet

• Santa Coloma de Gramenet

• Santa Margarida i els Monjos

• Santa Maria de Besora

• Santa Maria de Martorelles

• Santa Maria de Palautordera

• Seva

• Sitges

• Sora

• Tagamanent

• Talamanca

• Teià

• Terrassa

• Tiana

• Tona

• Tordera

• Vacarisses

• Vallgorguina

• Vallromanes

• Viladrau

• Vilalba Sasserra

• Vilanova del Vallès

• Vilanova i la Geltrú

• Vilassar de Dalt

7
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29
Allotjaments

76
Restaurants

35
Cellers

SEGONS EL SECTOR D’ACTIVITAT

Empreses del Parc a taula

122
Productors

39
Establiments

i elaboradors

301 adhesions Visita  parcataula.diba.cat  per saber quines son

https://parcataula.diba.cat/
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8
Parc de la 

Serralada de Marina

52
Parc del 

Montnegre i el Corredor

50
Parc de la 

Serralada Litoral

6
Parc d’Olèrdola

26
Parc del 

Castell de Montesquiu

61
Parc Natural de Sant 

Llorenç del Munt i l'Obac 

4
Parc del Foix

28
Parc Natural i Reserva de 

la Biosfera del Montseny

66
Parc del Garraf

SEGONS L’ESPAI NATURAL

Empreses del Parc taula

Per saber 
quines son visita  

parcataula.diba.cat

https://parcs.diba.cat/web/litoral
https://parcs.diba.cat/web/marina
https://parcs.diba.cat/web/montesquiu
https://parcs.diba.cat/web/foix
https://parcs.diba.cat/web/montnegre
https://parcs.diba.cat/web/olerdola
https://parcs.diba.cat/web/santllorenc
https://parcs.diba.cat/web/montseny
https://parcs.diba.cat/web/garraf
https://parcataula.diba.cat/
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PARC DE LA 
SERRALADA DE MARINA

Entre els aspectes que donen singularitat i valor al medi destaquen les morfologies que trenquen el suau 

relleu predominant, com els afloraments de dics i les àrees de modelat granític –que donen lloc als 

característics camps de boles–, i que es concentren a les parts centrals, i més altes, de la serralada. Aquesta 

zona central, del Puig Castellar al turó de Galzeran, recull a més bona part dels miradors que ofereixen una 

espectacular visió de la meitat Nord de l'Àrea Metropolitana de Barcelona i de les serres que l'envolten. Per 

contra, a les parts més baixes, com ja s'ha indicat, és on es troben les morfologies pròpies de les rieres i 

torrents mediterranis, de gran interès natural, paisatgístic i territorial.

Oficina del parc

La Conreria. Ctra. B-500, km 6

08391 Tiana

T 933 956 336 · p.smarina@diba.cat

parcs.diba.cat/web/marina

Obert feiners de 9 a 14 h

Òrgan gestor: Consorci del Parc de la Serralada de Marina. Any de constitució del consorci: 1996. Any d’aprovació del Pla especial: 2002.

Superfície protegida: 2.086 ha. Superfície gestionada: 3.032 ha.

https://parcs.diba.cat/web/marina
mailto:p.smarina@diba.cat
https://parcs.diba.cat/web/marina
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EMPRESES DEL PARC A TAULA QUE ESTAN OFERINT EL SERVEI DE COMANDA

Parc de la Serralada de Marina

Vins DO Alella

Alta Alella · Privat Tiana · Camí Baix de Tiana, s/n · T 934 693 720 -
628 624 182 · info@altaalella.cat
www.altaalella.wine
https://www.facebook.com/pages/Alta-Alella-Cava-
Privat/177387745635930
https://twitter.com/ALTAALELLA
https://www.instagram.com/altaalella/

Comandes: A la pàgina web 
https://www.varietalis.com/ecommerce/search/sea
rch.cfm?searchCriteria=Alta+Alella%2C+S.L.&custo
mTagsSearchList=

Cellers

Vins DO Alella

Celler Quim Batlle Tiana · Finca La Sentiu, s/n · T 933 954 527
648 180 035 · celler@joaquimbatlle.com
http://joaquimbatlle.com/
https://www.facebook.com/Celler-Joaquim-Batlle-
609954215813186/
https://www.instagram.com/cellerquimbatlle/

Comandes: Venda de lots al telèfon 648 180 035 i 
al correu electrònic celler@joaquimbatlle.com

Vins

Masia Coll de 
Canyet

Badalona · Ctra de Canyet, 73 (Can Coll)
T 933951266 - 618 273 471 · colljosep@gmail.com
http://www.viorigens.cat/
https://www.facebook.com/ViOrigens

Comandes: Per telèfon o correu electrònic.

mailto:info@altaalella.cat
http://www.altaalella.wine/
https://www.facebook.com/pages/Alta-Alella-Cava-Privat/177387745635930
https://twitter.com/ALTAALELLA
https://www.instagram.com/altaalella/
https://www.varietalis.com/ecommerce/search/search.cfm?searchCriteria=Alta+Alella%2C+S.L.&customTagsSearchList=
mailto:celler@joaquimbatlle.com
http://joaquimbatlle.com/
https://www.facebook.com/Celler-Joaquim-Batlle-609954215813186/
https://www.instagram.com/cellerquimbatlle/
mailto:celler@joaquimbatlle.com
mailto:colljosep@gmail.com
http://www.viorigens.cat/
https://www.facebook.com/ViOrigens
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EMPRESES DEL PARC A TAULA QUE ESTAN OFERINT EL SERVEI DE COMANDA

Parc de la Serralada de Marina

Productes d’horta de temporada

Horts de l’Alegria Tiana · Camí de Can Andreu, 2 · T 670 567 517
hortsdelalegria@gmail.com
http://hortsdelalegria.weebly.com
https://www.facebook.com/Hortsdelalegria
https://twitter.com/HortsdelAlegria
https://www.instagram.com/hortsdelalegria/

Comandes: Consulteu la disponibilitat dels nostres 
productes a la web. Feu la vostra comanda per 
mail i rebeu la nostra confirmació. Recolliu la 
verdura als horts els dissabtes de 10 a 14h.

Productors

Producció i venda de fruites i 
verdures

Conreu Sereny Badalona · Museu, 31 · T 933 841 779
conreusereny@gmail.com
www.conreusereny.cat
https://www.facebook.com/conreu.sereny

Comandes: Venda de a la nostra pàgina web.

mailto:hortsdelalegria@gmail.com
http://hortsdelalegria.weebly.com/
https://www.facebook.com/Hortsdelalegria
https://twitter.com/HortsdelAlegria
https://www.instagram.com/hortsdelalegria/
mailto:conreusereny@gmail.com
http://www.conreusereny.cat/
https://www.facebook.com/conreu.sereny
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PARC DE LA 
SERRALADA LITORAL

Aquest espai natural es troba constituït per tres unitats ben diferenciades: la Conreria, el massís de Sant 

Mateu i el massís de Céllecs. Situat a cavall de les comarques del Maresme i el Vallès Oriental, forma part 

del sector central de la Serralada Litoral o de Marina. A més del destacat valor ecològic, aquest parc 

presenta un dels conjunts granítics més rellevants del país, ja que s’hi troba, de forma pràcticament 

generalitzada, sauló –roca granítica, de textura arenosa, alterada per un procés de meteorització química. El 

clima, típicament mediterrani, configura una vegetació dominada per les pinedes. El Parc de la Serralada 

Litoral té un paper ecològic fonamental en ser terra de transició entre la costa i les valls de l’interior del país.

Oficina del parc

Avinguda Sant Mateu, 2. 08328 Alella

T 937 540 024 · p.slitoral@diba.cat

parcs.diba.cat/web/litoral

Obert de dilluns a divendres de 9 a 14 h

Òrgan gestor: Consorci del Parc de la Serralada Litoral. Any de constitució del consorci: 1992. Any d’aprovació del Pla especial: 2004.

Superfície protegida de gestió del consorci (Pla especial): 4.042 ha.

https://parcs.diba.cat/web/litoral
mailto:p.slitoral@diba.cat
https://parcs.diba.cat/web/litoral
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EMPRESES DEL PARC A TAULA QUE ESTAN OFERINT EL SERVEI DE COMANDA

Parc de la Serralada Litoral

Vins DO Alella

Bodegas Roura Alella · Vall de Rials, s/n · T 933 527 456
roura@roura.es · www.roura.es
https://www.facebook.com/bodegas.roura.3

Comandes: Botiga a la nostra pàgina web.

Cellers

Vins DO Alella

Bouquet d’Alella Alella · C. Sant Josep de Calassanç, 8 
T 935 556 997 · 
bouquetdalella@bouquetdalella.com
www.bouquetdalella.com
https://www.facebook.com/BouquetDAlella?fref=ts
https://twitter.com/bouquetdalellahttps://www.ins
tagram.com/bouquetdalella/

Comandes: A la pàgina web 
https://www.varietalis.com/bouquet-dalella

mailto:roura@roura.es
http://www.roura.es/
https://www.facebook.com/bodegas.roura.3
mailto:bouquetdalella@bouquetdalella.com
http://www.bouquetdalella.com/
https://www.facebook.com/BouquetDAlella?fref=ts
https://twitter.com/bouquetdalellahttps:/www.instagram.com/bouquetdalella/
https://www.varietalis.com/bouquet-dalella
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Productes ecològics, de 
proximitat i de qualitat

Agrobotiga Cal 
Mamà

Cabrera de Mar · Camí del Mig, 86 · T 605 011 502
info@calmama.cat · www.calmama.cat
https://www.facebook.com/calmamaagriculturaec
ologica
https://twitter.com/infocalmama

Comandes: Botiga de cistelles i producte a la 
nostra pàgina web.

Productors

EMPRESES DEL PARC A TAULA QUE ESTAN OFERINT EL SERVEI DE COMANDA

Parc de la Serralada Litoral

Productes d’horta

Horticultura Can 
Sala d'Agell

Cabrera de Mar · C. Sant Mateu, 22
T 937 590 144 - 677 295 369 
cansaladagell@gmail.com

Comandes: Per WhatsApp.

Verdures ecològiques de 
temporada

L’Hort d’en Pau Alella · Vall de Rials s/n · T 652 531 807
info@lhortdenpau.cat
http://www.lhortdenpau.cat/
https://www.facebook.com/lhortdenpau
https://www.instagram.com/lhortdenpau

Comandes: Botiga a la nostra pàgina web.

mailto:info@calmama.cat
http://www.calmama.cat/
https://www.facebook.com/calmamaagriculturaecologica
https://twitter.com/infocalmama
mailto:cansaladagell@gmail.com
mailto:info@lhortdenpau.cat
http://www.lhortdenpau.cat/
https://www.facebook.com/lhortdenpau
https://www.instagram.com/lhortdenpau
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Producció i venda d'hortalisses
ecològiques

L’Horta d’Òrrius Òrrius · Can Femades · T 617 423 288
hortaorrius@gmail.com
www.hortaorrius.wordpress.com
https://www.facebook.com/Horta-%C3%92rrius-
Agricultura-Ecol%C3%B2gica-1552377251679103/

Comandes: Cistelles per WhatsApp o correu 
electrònic. Lliurament a domicili al Maresme, 
Vallès Oriental i Vallès Occidental. I dissabtes de 9 
a 14h estem al Mercat d’Òrrius.

Productors

EMPRESES DEL PARC A TAULA QUE ESTAN OFERINT EL SERVEI DE COMANDA

Parc de la Serralada Litoral

Productes d’horta

Verdures Ribosa 
de Cals Frares

Cabrera de Mar · Camí de Santa Elena, 28
T 937 590 593 - 646 536 427
calsfrares.ribosa@gmail.com
http://calsfrares.com/verdures-ribosa/
https://www.facebook.com/calsfrares.ribosa?fref=t
s

Comandes: Per telèfon al 635 442 498 o al 659 660 
459.

mailto:hortaorrius@gmail.com
http://www.hortaorrius.wordpress.com/
https://www.facebook.com/Horta-%C3%92rrius-Agricultura-Ecol%C3%B2gica-1552377251679103/
mailto:calsfrares.ribosa@gmail.com
http://calsfrares.com/verdures-ribosa/
https://www.facebook.com/calsfrares.ribosa?fref=ts
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Horta i fruita

Cooperativa 
Agrícola Cabrera 
de Mar

Cabrera de Mar · Av. 11 de setembre, 53 bx.
T 937 590 149 - 648 653 532
elsindicat@elsindicat.cat · www.elsindicat.cat
https://www.facebook.com/el.sindicat

Comandes: Per correu electrònic, WhatsApp o 
telèfon. Servei a Cabrera, Vilassar de Mar i Cabrils.

Establiments i elaboradors

EMPRESES DEL PARC A TAULA QUE ESTAN OFERINT EL SERVEI DE COMANDA

Parc de la Serralada Litoral

Celler i taberna

Celler Companyia 
d'Alella

Alella · C. Riera Fosca, 28-30 · T 935 400 341
celler@ciadalella.com · www.varietalis.com

Comandes: A la pàgina web 
https://www.varietalis.com/companyia-dalella

mailto:elsindicat@elsindicat.cat
http://www.elsindicat.cat/
https://www.facebook.com/el.sindicat
mailto:celler@ciadalella.com
http://www.varietalis.com/
https://www.varietalis.com/companyia-dalella
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PARC DEL CASTELL DE 
MONTESQUIU

El paisatge del Parc del Castell de Montesquiu es caracteritza per un relleu trencat per les successives 

alineacions muntanyoses que configuren el sistema prepirinenc oriental. De superfície modesta, despunta pels 

boscos densos de roure i pi roig, que han estat modelats pel pas del riu Ter. Espai de pas entre les zones 

muntanyoses del Ripollès i la Cerdanya i les planes d’Osona, el paisatge ha estat profundament transformat per 

l’empremta de l’home. Els seus referents històrics es remunten a l’edat mitjana, època de la qual data el castell 

de Montesquiu, un gran casal fortificat amb orígens en el segle X. L’any 1976 el castell i la finca passen a ser 

propietat de la Diputació de Barcelona, cedides pel seu darrer propietari, Emili Juncadella. Des d’aleshores, la 

Diputació ha dut a terme obres de rehabilitació integral de l’edifici per tal de garantir-ne la conservació, 

revaloritzar el seus continguts arquitectònics i històrics i adaptar part de les seves estances com a centres de 

recursos on sovint es realitzen jornades i seminaris de temàtica diversa. El castell, avui dia és un equipament 

cultural prop del Ter, envoltat de boscos plens d’història.

Oficina del parc

Masoveria del Castell. 08585 Montesquiu

T 934 727 600 · p.montesquiu@diba.cat

parcs.diba.cat/web/montesquiu

Obert feiners de 9 a 14 h

Òrgan gestor: Àrea d'Infraestructures i Espais Naturals de la Diputació de Barcelona. Any d’inclusió dins el PEIN de la Generalitat de Catalunya: 1992. 

Any d’aprovació del Pla especial: 1986 (modificat l’any 1998). Superfície protegida: 681 ha.

https://parcs.diba.cat/web/montesquiu
mailto:p.montesquiu@diba.cat
https://parcs.diba.cat/web/montesquiu
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Carn i embotit tradicional

Carns i Embotits 
Collfred

Vidrà · Ctra. de Ciuret, 20 · T 649 449 760 · 
collfred@collfred.cat · www.collfred.cat
https://www.facebook.com/embotit.collfred
https://www.instagram.com/collfredcarniembotit

Comandes: Botiga a la mostra pàgina web.

Establiments i elaboradors

EMPRESES DEL PARC A TAULA QUE ESTAN OFERINT EL SERVEI DE COMANDA

Parc del Castell de Montesquiu

Carns i embotits artesanals

Embotits Can 
Pedret

Sant Quirze de Besora · C. Mestre Quer, 6
T 938 550 328 - 682 742 393
info@canpedret.com
www.canpedret.com

Comandes: Per telèfon o mitjançant formulari a la 
nostra pàgina web. A recollir a la botiga.

mailto:collfred@collfred.cat
http://www.collfred.cat/
https://www.facebook.com/embotit.collfred
https://www.instagram.com/collfredcarniembotit
mailto:info@canpedret.com
http://www.canpedret.com/
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PARC DEL FOIX

El parc més meridional dels que conformen la Xarxa de Parcs Naturals. Situat a l’Alt Penedès, té com a punt 

més característic el pantà de Foix, que recull les aigües del riu del mateix nom. És en aquest indret on es 

troben els ambients ecològics de ribera, autèntica excepció en un territori de caràcter marcadament sec. Als 

marges de l’embassament i del riu, així com de les rieres afluents, hi creixen verns, freixes, àlbers, oms, 

pollancres i salzes. Destaca molt especialment la presència del murtrar, formació vegetal de gran valor amb 

espècies com ara la murtra, el margalló, el llentiscle, l’arítjol o el càrritx. Igualment interessant és la fauna 

associada al pantà, ja que és refugi d’espècies d’aigua com ara les tortugues de rierol, l’ànec collverd, la 

polla d’aigua, el martinet blanc o l’esplugabous, entre d’altres.

Oficina del parc

C. Castell, 31. 08729 Castellet i la Gornal

T 977 670 169 · p.foix@diba.cat

parcs.diba.cat/web/foix

Obert de dilluns a divendres de 10 a 14 h

Òrgan gestor: Consorci del Parc del Foix. Any de constitució del consorci: 1997. Any d’aprovació del Pla especial: 2012.

Superfície protegida: 3.157 ha.

https://parcs.diba.cat/web/foix
mailto:p.foix@diba.cat
https://parcs.diba.cat/web/foix
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EMPRESES DEL PARC A TAULA QUE ESTAN OFERINT EL SERVEI DE COMANDA

Parc del Foix

Productors

Cap productor del Parc del Foix adherit al Parc a taula fa comandes.
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PARC DEL GARRAF

Un territori únic amb dues cares ben diferents. Al Garraf del litoral, penya-segats escarpats s’aboquen 

agrestos sobre el mar, resseguint una costa dibuixada per la inesgotable acció de l’aigua sobre la pedra 

calcària. Una espècie autòctona, el margalló, creix bressolada per un clima suau. La Mediterrània en estat 

pur. Al Garraf interior, les vinyes dibuixen un relleu plàcid de cims arrodonits. Les restes dels castells 

d’Eramprunyà i Olivella, dues de les fites clàssiques de l’excursionisme al parc, ens parlen dels temps en què 

es vivia en guerra constant contra els sarraïns. Un espai insòlit d’una bellesa captivadora.

Oficina del parc

La Pleta. Ctra. de Ratpenat a Plana 

Novella, km 3,5. 08870 Sitges

T 935 971 819 · p.garraf@diba.cat

parcs.diba.cat/web/garraf

Obert de dilluns a divendres de 9 a 15 h

Òrgan gestor: Àrea d'Infraestructures i Espais Naturals de la Diputació de Barcelona. Any de constitució del Parc: 1986. 

Any d’aprovació del Pla especial: 1986 (ampliat i modificat el 2002). Superfície protegida: 12.374 ha.

https://parcs.diba.cat/web/garraf
mailto:p.garraf@diba.cat
https://parcs.diba.cat/web/garraf
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EMPRESES DEL PARC A TAULA QUE ESTAN OFERINT EL SERVEI DE COMANDA

Parc del Garraf

Celler i botiga de vins

Bodegas Torre del 
Veguer

Sant Pere de Ribes · Urb. Torre del Veguer, s/n
T 938 963 190 
torredelveguer@torredelveguer.com
www.torredelveguer.com
https://www.facebook.com/Torre-del-Veguer-
1725653167665905/?fref=ts
https://twitter.com/TorredelVeguer

Comandes: Botiga a la nostra pàgina web.

Cellers

Vins

Can Ràfols dels 
Caus

Avinyonet del Penedès · Can Ràfols del Caus, s/n
T 938 970 013 · info@causgrup.com
enoturismo@causgrup.com
www.canrafolsdelscaus.com
https://www.facebook.com/canrafolsdelscaus

Comandes: Botiga a la pàgina web 
https://www.shopcaus.com

L’orígen del nostre vi

DO Penedès Vilafranca del Penedès · Pl. Àgora, 1
T 938 904 811 · dopenedes@dopenedes.cat
www.dopenedes.com
https://www.facebook.com/dopenedes
https://twitter.com/dopenedes

Comandes: A la nostra pàgina web hi trobaràs el 
directori de productors que fan venta online.

mailto:torredelveguer@torredelveguer.com
http://www.torredelveguer.com/
https://www.facebook.com/Torre-del-Veguer-1725653167665905/?fref=ts
https://twitter.com/TorredelVeguer
mailto:info@causgrup.com
mailto:enoturismo@causgrup.com
http://www.canrafolsdelscaus.com/
https://www.facebook.com/canrafolsdelscaus
https://www.shopcaus.com/
mailto:dopenedes@dopenedes.cat
http://www.dopenedes.com/
https://www.facebook.com/dopenedes
https://twitter.com/dopenedes
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EMPRESES DEL PARC A TAULA QUE ESTAN OFERINT EL SERVEI DE COMANDA

Parc del Garraf

Malvasia de Sitges

Celler Hospital de 
Sitges

Sitges · Cardenal Vidal Barraquer, 2
T 938 940 003 · Josep.pascual@hospitalsitges.cat · 
www.hospitalsitges.cat

Comandes: Botiga a la nostra pàgina web.

Cellers

Vins naturals, caves ecològics, 
oli d'oliva arbequina extra verge 
i préssec d’Ordal

Vins i Caves Cuscó 
Berga

Avinyonet del Penedès · C. d’Esplugues, 7
T 938 970 164 - 676 252 550 
cuscoberga@gmail.com · https://cuscoberga.com
https://www.facebook.com/CuscoBerga
http://twitter.com/cuscoberga
https://www.instagram.com/cuscoberga/

Comandes: Per telèfon, WhatsApp, correu 
electrònic i a la pàgina web.

Vins ecològics

Vins Mallofré Santa Margarida i els Monjos Masia de la 
Sanabra s/n · T 660 952 179 
info@vinsmallofre.com
https://www.vinsmallofre.com/
https://www.facebook.com/Vins-Mallofr%C3%A9-
2281183661958275/
https://www.instagram.com/vinsmallofre/

Comandes: Botiga a la nostra pàgina web.

mailto:Josep.pascual@hospitalsitges.cat
http://www.hospitalsitges.cat/
mailto:cuscoberga@gmail.com
https://cuscoberga.com/
https://www.facebook.com/CuscoBerga
http://twitter.com/cuscoberga
https://www.instagram.com/cuscoberga/
mailto:info@vinsmallofre.com
https://www.vinsmallofre.com/
https://www.facebook.com/Vins-Mallofr%C3%A9-2281183661958275/
https://www.instagram.com/vinsmallofre/
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EMPRESES DEL PARC A TAULA QUE ESTAN OFERINT EL SERVEI DE COMANDA

Parc del Garraf

Productes d’horta de temporada

Cal Beatris Gavà · Concòrdia, 23 · T 936 628 712 - 676 590 130 
miqueljose@hotmail.com

Comandes: Venda de cistelles per telèfon i correu 
electrònic.

Préssec d’Ordal

Esteve Lloret Avinyonet del Penedès · C. Nou, 9 · T 938 970 
131- 619 141 903 · germans-esteve@hotmail.com
www.pressecdordal.cat
https://www.facebook.com/PressecDOrdal/?fref=ts

Comandes: Repartiment a domicili dins el 
municipi. Per telèfon o WhatsApp al 696 119 291.

Hortalisses en conversió a 
l’agricultura ecològica amb
tracció animal.

L'Horta de les 
Casetes

Sant Pere de Ribes · Masia Les Casetes d’en 
Portacreu. Camí de Les Torres a Mas Alba s/n 
T 650 883 315 · rihuguet@gmail.com
https://www.facebook.com/lhorta.deles.casetes

Comandes: Venda de cistelles directe, per telèfon
o correu electrònic. A recollir.

Productors

Producció agroecològica

Sències Can Girona Sitges· Carretera C246a Km. 39,2 · T 931 013 053
cangirona@sencies.com
https://www.sencies.com/
https://www.facebook.com/senciescangirona
https://twitter.com/senciessitges
https://www.instagram.com/senciescangirona/

Comandes: Catàleg disponible a la nostra pàgina 
web. 

mailto:miqueljose@hotmail.com
mailto:germans-esteve@hotmail.com
http://www.pressecdordal.cat/
https://www.facebook.com/PressecDOrdal/?fref=ts
mailto:rihuguet@gmail.com
https://www.facebook.com/lhorta.deles.casetes
mailto:cangirona@sencies.com
https://www.sencies.com/
https://www.facebook.com/senciescangirona
https://twitter.com/senciessitges
https://www.instagram.com/senciescangirona/
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EMPRESES DEL PARC A TAULA QUE ESTAN OFERINT EL SERVEI DE COMANDA

Parc del Garraf

Fruita i verdura de temporada. 
Collita pròpia

Sínia Sant Gervasi Vilanova i la Geltrú · Sinia Sant Gervasi
T 629 984 963 · siniapujades@gmail.com

Comandes: Venta directa durant tot l'any. A 
Vilanova i la Geltrú: De dilluns a divendres al 
Mercat del Centre i dissabtes al Mercadal; A Sant 
Pere de Ribes: Els dimecres al Mercat setmanal de 
les Roquetes.

Productors

mailto:siniapujades@gmail.com
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EMPRESES DEL PARC A TAULA QUE ESTAN OFERINT EL SERVEI DE COMANDA

Parc del Garraf

Conserves vegetals

Bouquet d'Hort Sant Pere de Ribes · Lluís Companys, 26, baixos
T 607 982 296 · obrador@bouquetdhort.cat
www.bouquetdhort.cat
https://www.facebook.com/bouquetdhort/
https://www.facebook.com/bouquetdhort/

Comandes: Botiga a la nostra pàgina web.

Establiments i elaboradors

Granja-escola, casa de colònies, 
productes artesanals, mel, oli i 
formatge de cabra. 

Can Pere Sant Pere de Ribes · Masia Can Pere de la Plana, 
s/n. Apartat de correus 153 · T 938 960 827
p.garraf.canpere@diba.cat · www.canpere.cat
https://www.facebook.com/CAN-PERE-SCCL-
367212923423443/
https://www.facebook.com/bouquetdhort/

Comandes: A la nostra pàgina web hi trobaràs el 
llistat de botigues on distribuïm.

Melmelades i conserves

Les Filos Subirats · Masia Olivella, s/n · T 649 993 594
info@lesfilosmarket.com · www.lesfilosmarket.com
https://www.facebook.com/lesfilosmarket
https://twitter.com/lesfilos

Comandes: Botiga a la nostra pàgina web.

mailto:obrador@bouquetdhort.cat
http://www.bouquetdhort.cat/
https://www.facebook.com/bouquetdhort/
https://www.facebook.com/bouquetdhort/
mailto:p.garraf.canpere@diba.cat
http://www.canpere.cat/
https://www.facebook.com/CAN-PERE-SCCL-367212923423443/
https://www.facebook.com/bouquetdhort/
mailto:info@lesfilosmarket.com
http://www.lesfilosmarket.com/
https://www.facebook.com/lesfilosmarket
https://twitter.com/lesfilos
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PARC DEL 
MONTNEGRE I EL 

CORREDOR

El Parc del Montnegre i el Corredor està integrat per dos conjunts muntanyosos que s’aixequen entre el mar i 

la plana del Vallès. El Corredor, al sud, és una elevació discreta, de relleus suaus, que és coronada pel santuari 

que duu el mateix nom. Al nord, el Montnegre és una elevació més contundent, que presenta cims més 

notoris: el turó Gros i el turó d’en Vives. Les dues serres s’uneixen al coll de Collsacreu. Tot i que el clima és 

típicament mediterrani, amb un règim de pluges discret, destaquen els coneguts xàfecs d’estiu que omplen de 

cop rieres cabaloses. El massís es caracteritza per un sòl granític cobert de boscos d’alzines, pinedes de pi 

pinyer i suredes que l’home ha aprofitat secularment. El paisatge està esquitxat de masos, ermites i altres 

elements patrimonials de primer ordre, com megàlits, aqüeductes, torres de defensa i edificis modernistes. 

Aquí, com enlloc, es percep el contrast profund entre la foscúria del bosc i la llum refulgent del mar costaner.

Oficina del parc

Església, 13, 2n · 08471 Vallgorguina

T  934 727 670 · p.montnegre@diba.cat

https://parcs.diba.cat/web/montnegre

Obert els feiners de 9 a 14 h

Òrgan gestor: Àrea d'Infraestructures i Espais Naturals de la Diputació de Barcelona. Any de declaració del parc : 1989.

Any d’aprovació del Pla especial: 1989. Superfície protegida: 15.010 ha.

https://parcs.diba.cat/web/montnegre
mailto:p.montnegre@diba.cat
https://parcs.diba.cat/web/montnegre
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Microceller familiar de vins 
naturals i artesanals

Celler Talcomraja Arenys de Munt · Can Pau Bernadó · Rial Pasqual, 
45 · T 617 617 180 · info@talcomraja.com
http://www.talcomraja.com/
https://www.facebook.com/cellertalcomraja
https://twitter.com/TalcomrajaC
https://www.instagram.com/celler_talcomraja/

Comandes: Per WhatsApp o correu electrònic. A la 
nostra pàgina web hi trobaràs ofertes.
.

Cellers

EMPRESES DEL PARC A TAULA QUE ESTAN OFERINT EL SERVEI DE COMANDA

Parc del Montnegre i el Corredor

mailto:info@talcomraja.com
http://www.talcomraja.com/
https://www.facebook.com/cellertalcomraja
https://twitter.com/TalcomrajaC
https://www.instagram.com/celler_talcomraja/
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Productors

EMPRESES DEL PARC A TAULA QUE ESTAN OFERINT EL SERVEI DE COMANDA

Parc del Montnegre i el Corredor

Verdures de producció pròpia, 
ecológiques i de temporada

Can Margarida Mataró · Mercats de la Plaça de Cuba (Mataró) i de 
Vilassar · T 667 437 200 - 622 890 896
raul@canmarida.cat · www.canmargarida.cat
https://www.facebook.com/hortamargarida
https://twitter.com/canmargarida

Comandes: Per WhatsApp.

Verdura, fruita i pa. Agrobotiga

Can Tria Ecològic Mataró · Carretera de Mata (BV-5031), km 3
T 647 903 440 - 665 637 509 
agrobotiga@cantria.cat · http://cantria.cat
https://www.facebook.com/cantria

Comandes: Venda de cistelles a la nostra pàgina 
web. També per WhatsApp.

Productes d’hort ecològics i 
biodinàmics

Horta Ecològica Pla 
de Munt

Palafolls · Camí Pla de la Ginesta, Can Pla de Munt
T. 600 507 281 - 677 445 188
info@hortaplademunt.cat
www.hortaplademunt.cat
https://www.facebook.com/hortaplademunt/
https://twitter.com/hortaplademunt
https://www.instagram.com/hortaplademunt

Comandes: Botiga a la nostra pàgina web.

mailto:raul@canmarida.cat
http://www.canmargarida.cat/
https://www.facebook.com/hortamargarida
https://twitter.com/canmargarida
mailto:agrobotiga@cantria.cat
http://cantria.cat/
https://www.facebook.com/cantria
mailto:info@hortaplademunt.cat
http://www.hortaplademunt.cat/
https://www.facebook.com/hortaplademunt/
https://twitter.com/hortaplademunt
https://www.instagram.com/hortaplademunt
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Horta ecològica

Maria Riera Malet Palafolls · Mercat de Tordera, Mercat de Poblenou 
de Pineda i Mercat de Malgrat de Mar
T 696 487 616 · maria_riera@msn.com

Comandes: Servei a domicili de cistelles, per 
telèfon o correu electrònic.

Productors

EMPRESES DEL PARC A TAULA QUE ESTAN OFERINT EL SERVEI DE COMANDA

Parc del Montnegre i el Corredor

Arbres i verdures 
biodinàmiques,

Vivers Salicru Vallgorguina · Mas Rectoria Vella  
T 671 033 213 · info@viverssalicru.cat
www.viverssalicru.cat
https://www.facebook.com/jsalicrugairalt
https://www.instagram.com/salicrujoan/

Comandes: Per WhatsApp, telèfon o correu 
electrònic.

mailto:maria_riera@msn.com
mailto:info@viverssalicru.cat
http://www.viverssalicru.cat/
https://www.facebook.com/jsalicrugairalt
https://www.instagram.com/salicrujoan/
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EMPRESES DEL PARC A TAULA QUE ESTAN OFERINT EL SERVEI DE COMANDA

Parc del Montnegre i el Corredor

Horta de producció agrícola 
ecològica del Maresme

El Petit Bané Vilassar de Mar · Av. Jaume Recoder, 4, 2-1
T 677 347 540 · elpetitbane@gmail.com
http://www.elpetitbane.cat
https://www.facebook.com/elpetitbane
https://www.instagram.com/elpetitbane/

Comandes: Botiga a la nostra pàgina web.

Establiments i elaboradors

Pa i dolços artesans

Masia Les 
Canameres

Vallgorguina · Les Canameres, s/n
T 938 679 278 - 637 741 468
masiacanameres@gmail.com
www.masiacanameres.es
www.facebook.com/masia.lescanameres
https://www.instagram.com/masia_les_canameres

Comandes: Per WhatsApp. Lliurament a 
Vallgorguina.

Pa i dolços artesans

Pastisseria 
Rodellas

Sant Celoni · C. Doctor Trueta, 10 
T 938 670 457 - 633 287 720 · info@rodellas.com
http://www.rodellas.com/
https://www.facebook.com/pastisseriarodellas/
https://twitter.com/rodellasinfo
https://www.instagram.com/pastisseria_rodellas/

Comandes: Per WhatsApp o telèfon.

mailto:elpetitbane@gmail.com
http://www.elpetitbane.cat/
https://www.facebook.com/elpetitbane
https://www.instagram.com/elpetitbane/
mailto:masiacanameres@gmail.com
http://www.masiacanameres.es/
http://www.facebook.com/masia.lescanameres
https://www.instagram.com/masia_les_canameres
mailto:info@rodellas.com
http://www.rodellas.com/
https://www.facebook.com/pastisseriarodellas/
https://twitter.com/rodellasinfo
https://www.instagram.com/pastisseria_rodellas/
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PARC D’OLÈRDOLA

Situada als darrers contraforts del massís de Garraf, la muntanya d’Olèrdola és una talaia natural sobre 

una gran part del territori. En aquest espai natural, la terra és d’aspecte àrid, amb predomini de la roca 

calcària, i destaca la presència del margalló, l’única palmera autòctona del continent europeu. Un dels 

punts més interessants d’aquest espai protegit el conforma el conjunt monumental d’Olèrdola, situat 

sobre la plataforma rocosa que domina el parc. Aquest enclavament hauria estat d’elevat valor estratègic 

tenint en compte la seva situació: entre la plana i la costa, entre el nord i el sud de Catalunya, i envoltat 

d’imponents penya-segats. Per això al llarg de la història hi han bastit les seves fortaleses diferents 

cultures, des dels ibers fins a l’època medieval, passant pels romans. Destacades restes d’aquestes 

èpoques es poden contemplar encara a l’imponent conjunt d’Olèrdola i al seu museu.

Oficina del parc

La Pleta. Ctra. de Ratpenat a Plana 

Novella, km 3,5. 08870 Sitges

T 935 971 819 · p.olerdola@diba.cat

parcs.diba.cat/web/olerdola

Obert de dilluns a divendres de 9 a 15 h

Òrgan gestor: Àrea d'Infraestructures i Espais Naturals de la Diputació de Barcelona. Any de constitució del parc: 1992. Any d’aprovació del Pla 

especial: 1992. Superfície protegida: 608 ha.

https://parcs.diba.cat/web/olerdola
mailto:p.olerdola@diba.cat
https://parcs.diba.cat/web/olerdola
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EMPRESES DEL PARC A TAULA QUE ESTAN OFERINT EL SERVEI DE COMANDA

Parc d’Olèrdola

Vins i caves

Celler Jordi Lluch -
Vinya Escudé

Sant Quintí de Mediona · Barri Les Casetes, s/n
T 938 988 138 · vinyaescude@vinyaescude.com
https://vinyaescude.com/
https://www.facebook.com/vinyaescude/
https://www.instagram.com/celler_jordilluch/

Comandes: A la nostra pàgina web.

Cellers

mailto:vinyaescude@vinyaescude.com
https://vinyaescude.com/
https://www.facebook.com/vinyaescude/
https://www.instagram.com/celler_jordilluch/
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PARC NATURAL DE 
SANT LLORENÇ DEL 

MUNT I L'OBAC 

Unides pel coll d’Estenalles, les dues serralades que donen nom a aquest parc natural estan dibuixades per 

altives cingleres i boscos d’alzines i pinedes. També són característics d’aquest espai els cingles i monòlits 

de conglomerat rogenc, una curiosa manifestació natural que confereix un caràcter singular al paisatge. Al 

cim més alt, la Mola (1.104 m), hi trobem el monestir romànic de Sant Llorenç del Munt, punt emblemàtic 

del parc i destinació de moltes rutes i caminades. A més del monestir, diverses torres de vigilància, grans 

masies i antigues balmes ens remeten a una època en què l’home va fer d’aquest espai el seu hàbitat 

natural.

Oficina del parc

La Mata. Ctra. de Terrassa a Navarcles,

km 14,8. Apartat de correus 71

08230 Matadepera

T 938 318 350 · p.santllorenc@diba.cat

parcs.diba.cat/web/santllorenc

Obert els feiners de 9 a 14 h

Òrgan gestor: Àrea d'Infraestructures i Espais Naturals de la Diputació de Barcelona. Any de declaració del parc natural: 1987.

Any d’aprovació del Pla especial: 1972 (ampliat i modificat el 1982 i 1998). Superfície protegida: 13.694 ha.

https://parcs.diba.cat/web/santllorenc
mailto:p.santllorenc@diba.cat
https://parcs.diba.cat/web/santllorenc
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EMPRESES DEL PARC A TAULA QUE ESTAN OFERINT EL SERVEI DE COMANDA

Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac 

DO Pla de Bages

Collbaix Celler el 
Molí

Manresa · Camí vell de Rajadell, km. 3
T 931 021 965 · collbaix@cellerelmoli.com
www.cellerelmoli.com
https://www.facebook.com/Collbaixcellerelmoli
https://twitter.com/cellerelmoli

Comandes: Botiga a la nostra pàgina web.

Cellers

La força de la terra

DO Pla de Bages Manresa · Casa de la Culla, s/n · T 938 748 236
info@dopladebages.com · www.dopladebages.com
https://www.facebook.com/dopladebages/
https://twitter.com/dopladebages
https://www.instagram.com/dopladebages/

Comandes: A la nostra pàgina web hi trobaràs el 
directori de productors que fan venta online.

DO Pla de Bages

Fargas Fargas Sant Salvador de Guardiola · Cal Quico, 15
T 938 358 547 · celler@fargas-fargas.com
www.fargas-fargas.com
https://www.facebook.com/cellerfargasfargas
https://twitter.com/fargasfargas

Comandes: Formulari a la nostra pàgina web.

mailto:collbaix@cellerelmoli.com
http://www.cellerelmoli.com/
https://www.facebook.com/Collbaixcellerelmoli
https://twitter.com/cellerelmoli
mailto:info@dopladebages.com
http://www.dopladebages.com/
https://www.facebook.com/dopladebages/
https://twitter.com/dopladebages
https://www.instagram.com/dopladebages/
mailto:celler@fargas-fargas.com
http://www.fargas-fargas.com/
https://www.facebook.com/cellerfargasfargas
https://twitter.com/fargasfargas
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EMPRESES DEL PARC A TAULA QUE ESTAN OFERINT EL SERVEI DE COMANDA

Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac 

Horta, vinya, itineraris i 
formació

Masia La Muntada Sant Llorenç Savall · Massovería del Marquet de 
les Roques, La Vall d'Horta, 8
T 937 141 053 - 636 717 821
lamuntada@lamuntada.cat
http://lamuntada.cat/
https://www.facebook.com/masia.muntada?fref=ts
https://twitter.com/masialamuntada
https://www.instagram.com/lamuntada

Comandes: A la pàgina web 
http://btiquets.com/event/vins-5-quarteres

Cellers

DO Pla de Bages

Vins Grau Castellfollit del Boix · Ctra. C-37, km. 75,5
T 938 356 002 · info@vinsgrau.com
www.vinsgrau.com
https://www.facebook.com/vinsgrau
https://twitter.com/Vins_Grau

Comandes: Botiga a la nostra pàgina web.

mailto:lamuntada@lamuntada.cat
http://lamuntada.cat/
https://www.facebook.com/masia.muntada?fref=ts
https://twitter.com/masialamuntada
https://www.instagram.com/lamuntada
http://btiquets.com/event/vins-5-quarteres
mailto:info@vinsgrau.com
http://www.vinsgrau.com/
https://www.facebook.com/vinsgrau
https://twitter.com/Vins_Grau
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Formatge de cabra ecològic i 
derivats

Artelac - Làctics
Casanueva, S.L.

Sant Vicenç de Castellet · Barriada Les Boades, 
s/n · T 938 330 133 - 646 228 193
lacticscasanueva.sl@gmail.com
http://artelaclacticscasanueva.com
https://www.facebook.com/LacticsCasanuevaSlArt
elac
https://twitter.com/ARTELACLACTICS
https://www.instagram.com/artelaclacticscasanuev
asl/

Comandes: Per correu electrònic, sense comanda 
mínima, amb un cost d'enviament de 6 €. Fes una 
ullada a la nostra pàgina web per veure els 
productes.

Productors

EMPRESES DEL PARC A TAULA QUE ESTAN OFERINT EL SERVEI DE COMANDA

Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac 

Melmelades, patés i salses

El Rebost de 
Casa Pau

Terrassa · Roger de Llúria, 110, bxs · T 937 843 788 
comercial@elrebostdecasapau.com
http://www.elrebostdecasapau.com

Comandes: Botiga a la nostra pàgina web.

Ous ecològics i brou de gallina i 
d'escudella

Granja La Roca Castellar del Vallès · Serra de Sant Feliu, 2
T 937 159 357 - 661 977 208
laroca@granjalaroca.cat
http://www.granjalaroca.cat
https://www.facebook.com/Granja-La-Roca-
1432096400426734

Comandes: Per telèfon o correu electrònic. 
Lliurament a Castellar del Vallès.

mailto:lacticscasanueva.sl@gmail.com
http://artelaclacticscasanueva.com/
https://www.facebook.com/LacticsCasanuevaSlArtelac
https://twitter.com/ARTELACLACTICS
https://www.instagram.com/artelaclacticscasanuevasl/
mailto:comercial@elrebostdecasapau.com
http://www.elrebostdecasapau.com/
mailto:laroca@granjalaroca.cat
http://www.granjalaroca.cat/
https://www.facebook.com/Granja-La-Roca-1432096400426734
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Llavors per germinar

Madre Tierra 
Semillas Biológicas

Vacarisses · Del Ginebrer, 7
T 938 359 072 - 618 969 726
info@semillasmadretierra.com
http://www.semillasmadretierra.com/
https://www.facebook.com/semillasmadretierra
https://twitter.com/QuicoBarranco

Comandes: Botiga a la nostra pàgina web.

Productors

EMPRESES DEL PARC A TAULA QUE ESTAN OFERINT EL SERVEI DE COMANDA

Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac 

Planta autòctona i projectes

Viver Tres Turons Castellar del Vallès · BV-1249. Camps de Mas 
Olivet - Sant Feliu del Racó · T 606 374 649 
info@vivertresturons.com
http://www.vivertresturons.com/
https://www.facebook.com/vivertresturons

Comandes: Botiga a la nostra pàgina web.

mailto:info@semillasmadretierra.com
http://www.semillasmadretierra.com/
https://www.facebook.com/semillasmadretierra
https://twitter.com/QuicoBarranco
mailto:info@vivertresturons.com
http://www.vivertresturons.com/
https://www.facebook.com/vivertresturons
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Formatge de cabra ecològic i 
derivats

Artelac - Làctics
Casanueva, S.L.

Sant Vicenç de Castellet · Barriada Les Boades, 
s/n · T 938 330 133 - 646 228 193
lacticscasanueva.sl@gmail.com
http://artelaclacticscasanueva.com
https://www.facebook.com/LacticsCasanuevaSlArt
elac
https://twitter.com/ARTELACLACTICS
https://www.instagram.com/artelaclacticscasanuev
asl/

Comandes: Per correu electrònic, sense comanda 
mínima, amb un cost d'enviament de 6 €. Fes una 
ullada a la nostra pàgina web per veure els 
productes.
.

Establiments i elaboradors

EMPRESES DEL PARC A TAULA QUE ESTAN OFERINT EL SERVEI DE COMANDA

Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac 

Carnisseria i xarcuteria

Casé Carnissers-
Xarcuters

Castellar del Vallès · Mercat municipal, parades 2 
i 3 · T 937 473 605 · info@case-alimentacio.es
http://case-alimentacio.es
https://www.facebook.com/case.castellar

Comandes: Per telèfon o correu electrònic. 
Lliuraments de dijous a dissabte de 17 a 21h a 
Castellar del Vallès.

Vins i caves de gama alta a preus
competitius.

cavaangel.com Terrassa · Vinyals, 161 · T 937 330 695 
jcernuda@cavaangel.com
https://www.cavaangel.com
https://www.facebook.com/cava.angel
https://www.instagram.com/cavaangel/

Comandes: Botiga a la nostra pàgina web.

mailto:lacticscasanueva.sl@gmail.com
http://artelaclacticscasanueva.com/
https://www.facebook.com/LacticsCasanuevaSlArtelac
https://twitter.com/ARTELACLACTICS
https://www.instagram.com/artelaclacticscasanuevasl/
mailto:info@case-alimentacio.es
http://case-alimentacio.es/
https://www.facebook.com/case.castellar
mailto:jcernuda@cavaangel.com
https://www.cavaangel.com/
https://www.facebook.com/cava.angel
https://www.instagram.com/cavaangel/


Melmelades, patés i salses

El Rebost de 
Casa Pau

Terrassa · Roger de Llúria, 110, bxs · T 937 843 788 
· comercial@elrebostdecasapau.com
http://www.elrebostdecasapau.com

Comandes: Botiga a la nostra pàgina web.
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Establiments i elaboradors

EMPRESES DEL PARC A TAULA QUE ESTAN OFERINT EL SERVEI DE COMANDA

Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac 

Cervesa

Simanya cervesa 
artesana

Granera · Mas Otzet, bústia 4 · T 658 523 492
cervesasimanya@gmail.com
www.cervesasimanya.blogspot.com
https://www.facebook.com/cervesasimanya

Comandes: Per telèfon o correu electrònic.

mailto:comercial@elrebostdecasapau.com
http://www.elrebostdecasapau.com/
mailto:cervesasimanya@gmail.com
http://www.cervesasimanya.blogspot.com/
https://www.facebook.com/cervesasimanya
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PARC NATURAL I 
RESERVA DE LA BIOSFERA 

DEL MONTSENY

El Montseny és un patrimoni universal, mosaic de paisatges mediterranis i centreeuropeus situat a tocar de 

grans conurbacions metropolitanes. Enlairat entre les planes del Vallès, Osona i la Selva, es presenta com un 

bloc muntanyós de perfil característic, altiu i visible des de molts indrets de Catalunya i reconegut per la bellesa 

dels seus boscos: alzinars, suredes i pinedes a les parts baixes, alzinar muntanyenc i rouredes en la muntanya 

mitjana; fagedes i avetoses sobre els 1.000 metres i matollars i prats culminals en els ambients subalpins dels 

cims. A l’alzinar es troben el senglar, la guineu, la geneta i la rata cellarda entre els mamífers més coneguts; 

l’astor, el gaig i el pit-roig entre els ocells més comuns, i diverses espècies d’ambifis, rèptils i peixos. L’espècie 

animal més singular del parc és el tritó del Montseny, descoberta fa pocs anys i l’únic vertebrat endèmic de 

Catalunya. Aquesta biodiversitat extraordinària i la petjada cultural que l’home hi ha deixat al llarg dels temps, 

presenten un valor universal que ha inspirat artistes, intel·lectuals i científics, i que desvetlla l’emoció de les 

persones que el visiten.

Oficina del parc

Masia Mariona. Ctra. BV-5119, km. 2,5

(Mosqueroles). 08470 Fogars de 

Montclús

Tel. 938 475 102 · p.montseny@diba.cat

http://parcs.diba.cat/web/montseny

Obert els feiners i festius de 10 a 14 i de 

15 a 17 h

Òrgan gestor: Àrea d'Infraestructures i Espais Naturals de la Diputació de Barcelona i Diputació de Girona. 

Any de constitució del consorci: 1977. Any d’aprovació del Pla especial: 2008. Superfície protegida: 31.064 ha.

https://parcs.diba.cat/web/montseny
mailto:p.montseny@diba.cat
https://parcs.diba.cat/web/montseny
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EMPRESES DEL PARC A TAULA QUE ESTAN OFERINT EL SERVEI DE COMANDA

Parc Natural i Reserva de la Biosfera del Montseny

Bolets frescos de cultiu ecològic

Bolet Ben Fet Sant Antoni de Vilamajor · Finca Can Lari d'Alfou
T 938 713 643 · comandes@boletbenfet.com
www.boletbenfet.com
https://www.facebook.com/boletbenfet
https://twitter.com/BoletBenFet

Comandes: No fem venda directa al consumidor. 
Però a la nostra pàgina web hi trobaràs el llistat de 
botigues on distribuïm.

Productors

Productes d’horta

Cal Cerdà Sant Antoni de Vilamajor · Masia Cal Cerdà. Cal 
Cerdà de Dalt s/n · T 673 103 619
info@calcerda.cat · www.calcerda.cat
https://www.facebook.com/calcerda
https://www.instagram.com/calcerda

Comandes: A https://botiga.calcerda.cat pots 
demanar cistelles setmanals o bisetmanals o fer 
comandes puntuals. 
A http://calcerda.cat/ca/comprar trobaràs el llistat 
d'establiments on distribuïm. 

Vedella de raça angus

Casanova de 
Figarolas

Seva · Mas Casanova de Figarolas (Disseminat, s/n)
T 938 840 248 - 686 321 190 
casanovafigarolas@gmail.com
http://casanovaseva.com/
https://www.facebook.com/CasanovaDeFigarolas/
https://www.instagram.com/casanovadefigarolas/

Comandes: Per telèfon, correu electrònic o la 
pàgina web 
http://montseny.proparc.cat/es/c/vedella

Horta de temporada

Assaboreix la Terra Sant Antoni de Vilamajor · Av. l'Aneto, s/n, 
Urbanització Les Pungoles · T 673 516 723
assaboreixlaterra@gmail.com
https://www.facebook.com/Assaboreix-la-terra-
188818041284960

Comandes: Per telèfon i correu electrònic.

mailto:comandes@boletbenfet.com
http://www.boletbenfet.com/
https://www.facebook.com/boletbenfet
https://twitter.com/BoletBenFet
mailto:info@calcerda.cat
http://www.calcerda.cat/
https://www.facebook.com/calcerda
https://www.instagram.com/calcerda
https://botiga.calcerda.cat/
http://calcerda.cat/ca/comprar
mailto:casanovafigarolas@gmail.com
http://casanovaseva.com/
https://www.facebook.com/CasanovaDeFigarolas/
https://www.instagram.com/casanovadefigarolas/
http://montseny.proparc.cat/es/c/vedella
mailto:assaboreixlaterra@gmail.com
https://www.facebook.com/Assaboreix-la-terra-188818041284960
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EMPRESES DEL PARC A TAULA QUE ESTAN OFERINT EL SERVEI DE COMANDA

Parc Natural i Reserva de la Biosfera del Montseny

Castanya i derivats

Castanya de 
Viladrau

Viladrau · C. de les Afores, s/n (Barri Mas Vidal)
T 938 848 395 · info@castanyadeviladrau.cat
http://www.castanyadeviladrau.cat
https://www.facebook.com/castanyaviladrau
https://twitter.com/CViladrau
https://www.instagram.com/castanyadeviladrau

Comandes: Botiga a la nostra pàgina web.

Cervesa

Cervesa del 
Montseny

Seva · Del Feu, 15 · T 938 123 217 · jvalles@ccm.cat
www.cervesamontseny.cat
https://www.facebook.com/cervesamontsey
https://twitter.com/cervesamontseny

Comandes: A la nostra web hi trobaràs un llistat 
amb els punts de venda més propers

Formatges

Formatgeria del 
Montseny

Montseny · Can Gorgs, Ctra. BV 5301, km. 20
T 938 473 238 - 654 409 935
info@formatgeriadelmontseny.com
www.formatgeriaelmontseny.com
https://www.facebook.com/Formatgeria-del-
Montseny-Can-Gorgs-276490232378858/?fref=ts

Comandes: A la web 
https://formatgeriadelmontseny.bigcartel.com/

Productors

mailto:info@castanyadeviladrau.cat
http://www.castanyadeviladrau.cat/
https://www.facebook.com/castanyaviladrau
https://twitter.com/CViladrau
https://www.instagram.com/castanyadeviladrau
mailto:jvalles@ccm.cat
http://www.cervesamontseny.cat/
https://www.facebook.com/cervesamontsey
https://twitter.com/cervesamontseny
mailto:info@formatgeriadelmontseny.com
http://www.formatgeriaelmontseny.com/
https://www.facebook.com/Formatgeria-del-Montseny-Can-Gorgs-276490232378858/?fref=ts
https://formatgeriadelmontseny.bigcartel.com/
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EMPRESES DEL PARC A TAULA QUE ESTAN OFERINT EL SERVEI DE COMANDA

Parc Natural i Reserva de la Biosfera del Montseny

Productes d’horta

La Botigueta de 
Mosqueroles

Fogars de Montclús · Can Farrés, 12 
(Mosqueroles) · T 616 466 256 
bertacordomi@hotmail.com
http://montseny.proparc.cat/es/la-botigueta-de-
mosqueroles

Comandes: Botiga a  la nostra pàgina web.

Criança en llibertat

Pollastre del 
Montseny

Seva · Mas Prat, s/n · T 938 840 363 - 618 592 135
compres@peremolins.com
http://www.pollastredelmontseny.com/
https://www.facebook.com/pollastredelmontseny
https://twitter.com/PereMolins
https://www.instagram.com/peremolins/

Comandes: Botiga a la nostra pàgina web.

Mel ecològica

Mel dels Erms Sant Pere de Vilamajor · C. del Mig, 11
T 657 109 247 · david.alvarez.rovira@hotmail.com
http://www.meldelserms.cat/
https://www.facebook.com/mel.delserms

https://www.instagram.com/meldelserms/

Comandes: Per WhatsApp i telèfon. A la nostra 
pàgina web hi trobaràs el llistat de botigues.

Productors

Oli d’oliva verge extra

Oli de la Vall 
d’Arbúcies

Arbúcies · Plaça de la Vila, 1 · T 635 610 182
ramonespigol@gmail.com

Comandes: Per correu electrònic i també a la 
pàgina web http://montseny.proparc.cat/es/salar-
arbucies/p/1311

mailto:bertacordomi@hotmail.com
http://montseny.proparc.cat/es/la-botigueta-de-mosqueroles
mailto:compres@peremolins.com
http://www.pollastredelmontseny.com/
https://www.facebook.com/pollastredelmontseny
https://twitter.com/PereMolins
https://www.instagram.com/peremolins/
mailto:david.alvarez.rovira@hotmail.com
http://www.meldelserms.cat/
https://www.facebook.com/mel.delserms
https://www.instagram.com/meldelserms/
mailto:ramonespigol@gmail.com
http://montseny.proparc.cat/es/salar-arbucies/p/1311


47

EMPRESES DEL PARC A TAULA QUE ESTAN OFERINT EL SERVEI DE COMANDA

Parc Natural i Reserva de la Biosfera del Montseny

Tapenade, melmelades, sofregits 
i conserves vegetals

Aixada conserves Tagamanent · Plaça de la Vila, 1 · T 660 070 481
aixadaconserves@gmail.com
https://www.aixadaconserves.com
https://www.instagram.com/aixadaconserves

Comandes: A la nostra pàgina web hi trobaràs el 
llistat de botigues on distribuïm i les fires on hi 
tenim presència.

Pans de farines especials

Mamafermenta Tagamanent · Plaça de la Vila, 1 · T 660 260 647
jordi@mamafermenta.com
https://mamafermenta.com/tienda
https://www.facebook.com/mamafermenta/
https://www.twitter.com/mamafermenta/
https://www.instagram.com/mamafermenta/

Comandes: A la nostra pàgina web i també per 
WhatsApp.

Pastisseria, xocolata i bombons

Vallflorida 
Xocolaters

Sant Esteve de Palautordera · Ctra. Montseny, 12 
T 938 480 951 · pastisseria@vallflorida.com
https://vallflorida.com/
https://www.facebook.com/vallflorida/
https://twitter.com/lluiscosta1
https://www.instagram.com/lluiscosta1

Comandes: A la nostra pàgina web.

Establiments i elaboradors

mailto:aixadaconserves@gmail.com
https://www.aixadaconserves.com/
https://www.instagram.com/aixadaconserves
mailto:jordi@mamafermenta.com
https://mamafermenta.com/tienda
https://www.facebook.com/mamafermenta/
https://www.twitter.com/mamafermenta/
https://www.instagram.com/mamafermenta/
mailto:pastisseria@vallflorida.com
https://vallflorida.com/
https://www.facebook.com/vallflorida/
https://twitter.com/lluiscosta1
https://www.instagram.com/lluiscosta1




TURISME VIVENCIAL A BASE DE TERRITORI, GASTRONOMIA I SALUT

Experiències
Parc a taula
Propostes lúdiques per endinsar-te a viure la gastronomia, a 

conèixer els productors que viuen i produeixen dins la Xarxa 

de Parcs Naturals i a visitar els seus establiments.

AVÍS RELACIONAT AMB LA COVID-19

És imprescindible consultar la 

disponibilitat i condicions de realització 

de l’Experiència Parc a taula contactant 

prèviament amb l’empresa que l’organitza.

https://parcs.diba.cat/documents/10344/90157350/p00d159.pdf/98db7afc-c8fb-405a-8a78-6fe8aaf1c5b4
https://parcs.diba.cat/documents/10344/90157350/p00d159.pdf/98db7afc-c8fb-405a-8a78-6fe8aaf1c5b4




Eina de gestió d’espais naturals per 

millorar l’activitat turística que s’hi 

desenvolupa. En implantació als parcs 

del Garraf, Olèrdola i Foix; Parc de Sant 

Llorenç del Munt i l’Obac i Parc Natural i 

Reserva de la Biosfera del Montseny.

Carta Europea de 
Turisme Sostenible

Nascuda el 2010, té la finalitat de 

preservar i enfortir el teixit empresarial 

de productes alimentaris locals i de 

qualitat de la demarcació de Barcelona. 

La promou l’Àrea de Desenvolupament 

Econòmic, Turisme i Comerç de la 

Diputació de Barcelona.

Xarxa Productes 
de la Terra
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ESTRATÈGIES AFINS AL PARC A TAULA

Col·laboracions del Parc a taula

Projecte que gestiona 12 espais 

naturals amb l’objectiu d’apropar la 

gestió dels parcs als ajuntaments i 

reforçar les polítiques municipals en 

temes concurrents, incidint 

positivament en el territori i 

incrementant l'eficiència i la qualitat 

dels equipaments, programes i serveis 

dels parcs. La promou la Gerència de 

Serveis d’Espais Naturals.

Xarxa de Parcs 
Naturals

https://parcs.diba.cat/web/turisme-sostenible-als-espais-naturals/carta-europea-de-turisme-sostenible
https://parcs.diba.cat/
https://xarxaproductesdelaterra.diba.cat/


És l'òrgan de participació i col·laboració, 

de debat i assessorament, consulta i 

proposta en matèria d'agroalimentació 

i posarà les bases d'una nova política 

alimentària de país basada en la 

producció local d'aliments i la gestió 

sostenible del medi. El promou el 

Departament d'Agricultura, Ramaderia, 

Pesca i Alimentació (DARP) de la 

Generalitat de Catalunya.

Consell Català de 
l'Alimentació 

Més informació

El 1r Congrés de màrqueting 

gastronòmic de Catalunya, a celebrar a 

Vilanova i la Geltrú, el 28, 29 i 30 d’abril 

de 2021. L’organitza l’Ajuntament de 

Vilanova i la Geltrú i Node Garraf.

Gurmet.cat

Més informació

52

ESTRATÈGIES AFINS AL PARC A TAULA

Col·laboracions del Parc a taula

Una exposició de l’Ada Parellada i 

l’Agnès Villamor per reflexionar sobre 

els hàbits alimentaris propis, entenent 

que no només afecten el nostre 

organisme sinó també l’entorn on

vivim i el planeta. Visitable al Museu de 

Ciències Naturals de Granollers, fins el 

febrer del 2021. Produïda pel Museu de 

Ciències Naturals de Granollers i l’Àrea 

de Cultura de la Diputació de 

Barcelona. 

Què Mengem avui? 

Més informació

http://agricultura.gencat.cat/ca/ambits/alimentacio/consell-catala-alimentacio/
http://www.gurmet.cat/
http://www.museugranollersciencies.org/ca/




54

EN VOLS MÉS?

Segueix-nos!
Activitats, experiències, receptes, degustacions…

parcataula.diba.cat

http://parcataula.diba.cat/
https://wa.me/34663826072
https://www.facebook.com/parcataula/
https://twitter.com/parcataula/
https://www.instagram.com/parcataula/
https://parcataula.diba.cat/


http://parcataula.diba.cat/
https://parcs.diba.cat/
https://wa.me/34663826072
https://parcataula.diba.cat/
mailto:parcataula@diba.cat?subject=Hola%20Parc%20a%20taula

