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del Programa de projectes innovadors i experimentals.



3CATÀLEG DE PRODUCTORS -  LOCALITZA

Índex

aviram i ous 6
1. eCopollastre.Cat 6

2. granja mas roCa 7

3. sot del palau 7

Begudes 8
4. Baldiri vins 8

5. Cava laviret 9

6. Cava ses vernes 9

7. Celler serrat de montsoriu 10

8. Cervesa marina 10

9. Cerveses popaire 11

10. Confraria de la ratafia 11

11. la selvaseria 12

12. ratafia volCàniCa 12

Carns i emBotits 13
13. el molÍ de Ca n’aulet 13

14. mas parés 14

15. xai del montseny 14

fruita 15
16. maduixot serrallonga 15

fruits seCs 16
17. avellanes narCÍs Cassà 16

18. el molÍ de Ca n’aulet 17

19. els noguers 17

horta 18
20. Cal ferreriC 18

21. el Banyonet 19

22. el tros de l’uri 19

23. l’hort de la selva 20

24. salsafÍ d’or 20

làCtiCs 21
25. granja Can riBas 21

26. granja el provençal 22

27. granja mas Bes 22

pa i pastisseria 23
28. Ca la nydia 23

29. forn Can peret 24

30. pastisseria neras 24

olis, salses i Conserves 25
31. Can moragues 25

32. oli de la vall d’arBúCies 26

33. salsafÍ d’or 26



4 CATÀLEG DE PRODUCTORS -  LOCALITZA

Amer
Susqueda

la Cellera de Ter
Sant Julià del Llor i 
Bonmatí

Anglès

Riudellots de 
la SelvaSant Hilari 

Sacalm

Sant Feliu de Buixalleu

Arbúcies

Massanes

Hostalric

Riells i Viabrea Fogars de la 
Selva

Breda

Osor

Brunyola
Vilobí d’Onyar

Blanes

Lloret de Mar

Tossa de Mar

Riudarenes

Sils

Maçanet de 
la Selva

Caldes de 
Malavella

Vidreres

Santa Coloma 
de Farners

mapa de produCtors

1 31

5

6

21

9

22

8

4 10 24 33
2 19

25

26

1214
17

27

28 30

16

13 18

232
7

15

20

11 23

29



5CATÀLEG DE PRODUCTORS -  LOCALITZA

Aquest catàleg que teniu a les mans recull la informació sobre 33 productors i 
elaboradors agroalimentaris de la comarca de la Selva que participen al projecte 
“Localitza. Productes de la Selva” impulsat pel Consell Comarcal. Es tracta de 
productors i elaboradors que formen part de circuits directes o curts de comer-
cialització, és a dir que fan venda directa o amb un sol intermediari, ja sigui en 
establiments minoristes, agrobotigues, establiments de turisme rural o de restau-
ració. En termes generals l’elaboració del producte es realitza dins de la comarca 
de la Selva utilitzant, sempre que és possible, matèria primera cultivada, recolli-
da, criada o manufacturada al mateix territori.

L’objectiu del Catàleg és millorar el coneixement i la visibilitat d’aquests petits 
productors i elaboradors per tal de millorar la seva comercialització. S’adreça 
especialment a comercialitzadors, petits distribuïdors, restauradors o empresaris 
turístics que volen incorporar aquests productes de proximitat però que, molt so-
vint, no els coneixen ja que no s’integren dins dels circuits de la gran distribució.

Els productors estan classificats en 9 grans sectors: aviram i ous, begudes, 
carns i embotits, fruita, fruits secs, horta, làctics, pa i pastisseria i olis, salses i 
conserves. Cada productor disposa d’una petita descripció de la seva activitat i 
de les dades de contacte. Així, l’objectiu del Catàleg no és descriure en profun-
ditat cada un dels productes sinó mostrar-ne la informació bàsica que faciliti el 
contacte posterior entre el comercialitzador i el productor.

Aquest Catàleg s’emmarca dins del programa “Desenvolupament local a l’entorn 
de les varietats agrícoles i els productes singulars de la Selva” subvencionat pel 
Servei Públic d’Ocupació de Catalunya dins del Programa de projectes innova-
dors i experimentals.

Tota la informació del Catàleg de productors la podeu trobar a la pàgina web del 
projecte “Localitza. Productes de la Selva” impulsat pel Consell Comarcal de la 
Selva (http://www.selva.cat/localitza i http://www.facebook.com/productesdela-
selva). 

introduCCió
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A Ecopollastre.cat ens 
dediquem a l’explotació 
ecològica de pollastres 
de raça rústica, dels 
quals obtenim carn d’alta 
qualitat, gustosa i ten-
dre. Oferim un producte 
tradicional, bo i saluda-
ble, no industrialitzat, de 
proximitat i sostenible. Del 
productor a la taula, sense 
intermediaris.

dades de ContaCte
Avinguda Mas Rechs, Riudarenes
670 900 487
info@ecopollastre.cat
www.ecopollastre.cat

1. eCopollastre.Cat

aviram i ous
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Som una petita empre-
sa familiar dedicada a la 
producció d’ous ecològics 
certificats a la Selva, con-
cretament a Vallcanera. 
Les nostres gallines s’ali-
menten de cereals ecolò-
gics i pasturen en llibertat 
per Can Roca.

dades de ContaCte
Vallacanera, Sils
granjamasroca@hotmail.com

2. granja mas roCa

aviram i ous
El Sot del Palau és una 
petita granja avícola 
ecològica ubicada en un 
entorn privilegiat a peus 
del Montseny. Criem amb 
molta cura pollastres i 
gallines de raça autòctona, 
Penedesenca negra. La 
nostra prioritat, el benestar 
de les aus, que junt amb 
una alimentació basada en 
cereals ecològics i pastu-
res naturals, són el factor 
clau per obtenir la millor 
qualitat de la carn.

dades de ContaCte
Arbúcies
info@sotdelpalau.cat
www.sotdelpalau.cat

3. sot del palau
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Situats on antigament 
hi havia vinyes i la gent 
del poble es feia el vi de 
l’any, a finals dels anys 
’90 reneix a Can Baldiri 
la il·lusió de recuperar 
tradició i paisatge. 
Observant l’entorn hem 
après que totes les formes 
de vida són beneficioses 
per l’equilibri natural de la 
vinya, i que el respecte a 
la terra, és l’únic camí per 
poder oferir un producte 
sincer.

dades de ContaCte
Can Baldiri, Santa Coloma de Farners
616 107 411
marcelfont33@gmail.com
www.baldiri.com

4. Baldiri vins

Begudes
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Ses Vernes és el cava ar-
tesà fet amb raïm de Bla-
nes. Els caves de la finca 
Ses Vernes evoquen tota 
una tradició professional 
blanenca: el vincle entre 
la vila i el món del vi. Un 
amorós procés que parteix 
d’una verema seleccio-
nada gra a gra i que ens 
dóna com a resultat uns 
caves originals de produc-
ció limitada fets únicament 
amb raïm de Blanes.

dades de ContaCte
Blanes
717 712 232
info@sesvernes.com
www.sesvernes.com

6. Cava ses vernes

Cava Laviret és un cava 
d’autor. Un cava fet pel teu 
gaudi. Un cava elaborat 
des de la passió i l’ex-
periència. Que beu de 
les fonts dels pioners i 
incorpora la innovació i el 
coneixement més actual. 
He seleccionat els millors 
vins base per obtenir 
un cupatge elegant, fi i 
equilibrat. Amb cada glop, 
es desperten els sabors 
de fruites, els aromes dels 
orígens i la passió pel tast.

dades de ContaCte
Carrer Jaume Arcelos 16-18, Blanes
607 981 275 / 872 26 49 27
info@laviret.com
www.facebook.com/laviret/

5. Cava laviret
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Cervesa Marina va ser fun-
dada l’any 2010. La cervesa 
artesana és una beguda 
socialitzadora, captivadora 
i que s’elabora amb cura 
i passió utilitzant matèries 
primeres naturals i fresques. 
Cervesa Marina ha estat 
guardonada amb dues me-
dalles d’argent a la Barce-
lona Beer Challenge 2016, 
or i bronze al “Campeonato 
Nacional de Cervezas 
2016 “ i recentment amb el 
guardó “Girona Excel·lent” i 
medalla d’or al “Barcelona 
Beef Challenge 2017”

dades de ContaCte
Carrer Puigmal, 12, Blanes
629 331 965
cervesamarina@gmail.com
www.cervesamarina.com

8. Cervesa marina

Som un celler situat a la 
finca Can Serrat, als peus 
del Castell de Montsoriu, al 
Parc Natural del Montseny. 
En aquest entorn privilegi-
at hi cultivem les més de 
dues hectàrees de la finca, 
juntament amb quatre més 
en altres indrets propers.

dades de ContaCte
Can Serrat, Sant Feliu de Buixalleu
669 949 984
info@serratdemontsoriu.com
www.serratdemontsoriu.com

7. Celler serrat de montsoriu
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La Confraria de la Ratafia 
som una entitat cultural 
sense ànim de lucre que 
promociona la Festa de la 
Ratafia i la ciutat de Santa 
Coloma de Farners com 
a capital d’aquest licor. El 
principal objectiu de les 
nostres activitats és explorar 
l’univers de la ratafia des de 
la vessant cultural, com a 
element dinamitzador social 
i econòmic, i com a recurs 
turístic. Realitzem tastos, 
tallers, rutes,.. així com pro-
ductes vinculats a la marca 
Ratafia 1842.

dades de ContaCte
Carrer Can Gallart, 1
Santa Coloma de Farners
web@confrariaratafia.cat
www.confrariaratafia.cat

10. Confraria de la ratafia

Som en Kristian i l’Elisen-
da, productors de cervesa 
artesana situats al centre 
de Blanes. A més de les 
diferents varietats que 
elaborem tot l’any, tant en 
ampolla com en barril, i 
de les edicions limitades, 
també fem visites i tastos 
a l’obrador.

dades de ContaCte
Joan Burcet 1 bis, Blanes
627 231 366 / 651 662 011
kristian@popaire.com
www.popaire.com

9. Cerveses popaire
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L’Elixir del Volcà de la Cro-
sa. Ratafia especial de 26º 
en envàs ceràmic negre 
serigrafiat i tap mecànic 
explosiu. Fet en honor de 
les Fonts de Salitja, sobre-
eixidor natural del volcà.
Fruit del costum dels nos-
tres pobles de barrejar la 
ratafia amb la llet, conegut 
com “Santgaldric”, també 
fem la Lleterada i la Crema 
Volcànica.

dades de ContaCte
Salitja, Vilobí d’Onyar
630 022 622
volcanica@ratafiavolcanica.cat
www.ratafiavolcanica.cat

12. ratafia volCàniCa

Us convidem a tastar les 
nostres cerveses “Selva, 
cerveses locals elabora-
des artesanalment” en les 
diferents varietats, fresca, 
rossa, bruna, doble o fosca, 
i en fem d’especials com la 
Porter 1842 amb Ratafia de 
Sta. Coloma de Farners o La 
Cagatió, cervesa de Nadal 
amb espècies. També podeu 
visitar-nos, gaudireu dels tas-
tos maridatge amb productes 
de proximitat en l’entorn 
privilegiat del Mas Can Gruart 
de Vidreres on les elaborem, 
us hi esperem.

dades de ContaCte
Ctra de Vidreres a Lloret km 9,4, Vidreres
671 206 946
info@laselvaseria.com
www.laselvaseria.com

11. la selvaseria
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El Molí de Can Aulet es 
localitza en una petita vall 
al terme d’Arbúcies. Us 
podem oferir xai avalat pel 
Consell Català d’Agricultu-
ra Ecològica (CCPAE) des 
de fa molts anys amb el 
núm. CT-201-P.

dades de ContaCte
Arbúcies
972 86 07 65
info@elmolidecanaulet.com
www.elmolidecanaulet.com

13. el molÍ de Ca n’aulet

Carns i emBotits
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Mas Parés, antiga casa 
pairal del segle XIV, és el 
primer obrador d’Espanya 
homologat per la Unió 
Europea per a l’elaboració 
de productes derivats de 
l’ànec i l’oca.

dades de ContaCte
Sant Martí Sapresa, Brunyola
972 42 18 77
info@maspares.com
www.maspares.com

14. mas parés

La nostra és una empresa 
familiar amb més de 40 
anys d’experiència en el 
sector de la ramaderia ovi-
na i caprina. Per tant, ens 
caracteritzem per tenir un 
molt bon coneixement del 
que oferim, proporcionant 
un producte de primera 
qualitat. Actualment l’em-
presa està especialitzada 
en la comercialització de 
carn i animals vius tant a 
nivell nacional com inter-
nacional.

dades de ContaCte
Carretera d’Arbúcies Gi-552, Km 6, Breda
972 87 10 18
info@jordipujolalemany.cat
www.jordipujolalemany.cat

15. xai del montseny
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Maduixots, maduixes, 
maduixes de bosc i gerds 
cultivats a Sant Hilari i 
a Joanet, entre el Parc 
Natural del Montseny i les 
Guilleries, a 1.000 metres 
d’alçada. Fruits de gran 
qualitat caracteritzats 
per la dolçor i la ferme-
sa. Producció durant la 
primavera, l’estiu i la tardor 
i distribució a nombrosos 
supermercats de Catalu-
nya.

dades de ContaCte
Sant Hilari Sacalm
679 726 738
agroholcatenricxena@hotmail.com

16. maduixot serrallonga

fruita
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Avellanes de Brunyola 
trencades i torrades. La 
família Cassà fa quatre 
generacions que es dedica 
al cultiu d’aquest fruit sec, 
en concret de les varie-
tats negreta i, en menor 
mesura, pouatet i queixal. 
Trenquen, torren i envasen 
les avellanes i les comerci-
alitzen en petits comerços

dades de ContaCte
Can Cassà s/n, Brunyola
Narcís Cassà
619 780 258 / 972 42 19 57

17. avellanes narCÍs Cassà

fruits seCs
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Els Noguers és una em-
presa dedicada a produir 
nous de la millor qualitat. 
Es tracta d’una explotació 
a petita escala, fet que 
permet dedicar-li la cura i 
l’atenció necessàries per 
crear una nou a qualitat i 
sabor exquisits.

dades de ContaCte
Caldes de Malavella
663 876 128 / 93 252 41 44
info@elsnoguers.com
www.elsnoguers.com

19. els noguers

El Molí de Can Aulet es 
localitza en una petita vall 
al terme d’Arbúcies. Us 
podem oferir nous ava-
lades pel Consell Català 
d’Agricultura Ecològica 
(CCPAE) des de fa molts 
anys amb el nº CT-201-P.

dades de ContaCte
Arbúcies
972 86 07 65
info@elmolidecanaulet.com
www.elmolidecanaulet.com

18. el molÍ de Ca n’aulet
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horta

Som una petita explota-
ció familiar ecològica on 
produïm verdures, ous 
i pollastres. Creiem que 
respectar els ritmes natu-
rals i el bon fer de pagès 
és la clau per obtenir uns 
aliments que arribin més 
enllà del propi gust pel 
menjar. Volem produir 
conscientment per reco-
llir el fruit abundant de la 
terra. Som naturals com 
una verdura.

dades de ContaCte
Carrer Pagès de Dalt 49, Breda
625 929 399
www.facebook.com/www.calmiques.cat/

20. Cal ferreriC
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El Tros de l’Uri és una petita 
explotació situada a Blanes. 
Utilitzem un sistema de 
producció integrada i volem 
garantir que els aliments 
que poseu a taula han 
crescut  a prop de casa 
vostra i no han sofert hores 
de transport o en cambra 
frigorífica. Oferim verdura 
fresca i llegums (fesol del 
Ganxet, fesol del Genoll de 
Crist, cigrons...) conreats 
a Blanes i fruita de tempo-
rada. Preparem cistelles a 
mida pels nostres clients i 
també distribuïm a botigues, 
restaurants i menjadors 
escolars.

dades de ContaCte
Pla de Can Ferrer, Blanes
610 713 199
eltrosdeluri@gmail.com
www.facebook.com/eltrosdeluri

22. el tros de l’uri

A Blanes de la mon-
geta tendre en diem 
banyons, d’aquí el 
nostre nom, El Banyo-
net. Fem producció 
d’horta ecològica, amb 
inscripció al CCPAE. 
La nostra producció és 
a l’aire lliure, i produïm 
productes de tempora-
da. El nostre principal 
objectiu és fer arribar a 
tothom que ho desitgi 
aliments bons, nutritius 
i de qualitat obtinguts 

sense utilitzar pro-
ductes nocius per la 
salut humana ni pel 
medi ambient. Fem 
un ús racional del sòl, 
planejant una bona 
rotació de cultius, una 
fertilització basada en 
l’aportació de matèria 
orgànica i treballs poc 
agressius i, sobretot, 
mantenint un nivell de 
producció acceptable 
i sostenible per la terra 
que cultivem.

dades de ContaCte
Pla d’en Bornes, Blanes
611 017 893
info@elbanyonet.cat
www.elbanyonet.cat

21. el Banyonet
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Salsafins pelats, bullits i 
envasats al buit. També 
elaborem melmelades 
de salsafins amb cava i 
bombons de salsafí amb 
ratafia. Comercialitzem a 
diverses carnisseries de la 
comarca. El salsafí és una 
arrel similar al nap, però 
de gust més fi, típica de la 
Selva.

dades de ContaCte
Santa Coloma de Farners
972 84 21 86
nuricorrecaminos@hotmail.com

24. salsafÍ d’or

Petita explotació familiar 
ubicada al municipi de 
Vidreres, l’Hort de la Selva 
va néixer el 2011 amb 
l’objectiu d’oferir verdures 
ecològiques de proximi-
tat. Conreem més de 30 
varietats de productes de 
temporada i treballem per 
conservar un entorn lliure 
de pesticides i herbicides 
que malmeten la nostra 
salut i la nostra natura. 
Preparem cistelles i co-
mandes a mida.

dades de ContaCte
Carrer Doctor Deulofeu 39, Vidreres
648 868 289 / 618 378 779
hortdelaselva@gmail.com
hortdelaselva.blogspot.com

23. l’hort de la selva
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Som una explotació famili-
ar ramadera de vaques de 
llet, que criem i alimentem 
amb farratges propis. La 
gestió de la granja i la 
masia ha anat passant de 
pares a fills durant quatre 
generacions. Venem i re-
partim llet fresca i produc-
tes làctics.

dades de ContaCte
Mas Can Ribas, Maçanet de la Selva
652 433 842 / 972 85 80 93
ttribas@hotmail.com

25. granja Can riBas

làCtiCs
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Som una empresa famili-
ar del sector lleter que va 
començar amb 4 vaques a la 
primera meitat del s.XIX ar-
ribant fins les 14 l’any 1960. 
Aquestes 4 primeres vaques 
són l’orígen dels 1150 caps 
de bestiar d’avui. Des de 
2011 i a partir dels fems de 
les nostres vaques produïm 
electricitat a través de la 
planta de biogàs. Elaborem 
productes làctics com mató, 
llet pasteuritzada, iogurt 
suau de ratafia i una varietat 
de gelats. També venem la 
pròpia carn de vedella de 
Mas Bes certificada.

dades de ContaCte
Carrer Mas Bes, Salitja, Vilobí d’Onyar
639 014 269 / 652 307 020
visites.masbes@gmail.com
masbesdesalitja.blogspot.com.es

27. granja mas Bes

Som una explotació rama-
dera que va decidir diversi-
ficar la producció per tal de 
donar una millor sortida a la 
llet de les nostres vaques. 
Els nostres iogurts (man-
darina, aranyons, avellana, 
ratafia…) han estat guardo-
nats en diverses ocasions 
amb el segell de qualitat 
LACTIUM gràcies a la seva 
agradable cremositat. Tam-
bé oferim altres derivats 
làctics com formatges, 
mató, quefir o flams.

dades de ContaCte
Mas Provençal, Riudellots de la Selva
636 665 283 / 608 139 797
granja.provensal@gmail.com
www.granjaelprovensal.cat

26. granja el provençal
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pa i pastisseria

Ca la Nydia és un petit 
obrador-botiga artesanal 
que es troba al nucli antic de 
Tossa de Mar. Fem coques, 
brioixeria, galetes i pastissos 
amb massa mare,  farines 
ecològiques i ingredients de 
proximitat, amb receptes 
tradicionals o innovadores. 
També dissenyem a mida en-
trants i postres originals, per 
a ocasions especials, servei 
que oferim tant a particulars 
com als professionals de  
l’hosteleria que cerca produc-
tes diferents i de qualitat.

dades de ContaCte
Carrer Sant Josep 15-17, Tossa de Mar
972 34 26 48
calanydia@nydia.cat
www.nydia.cat

28. Ca la nydia
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Can Peret és el forn de 
pa d’Osor de tota la vida. 
S’hi elabora artesanalment 
el pa des de fa quatre 
generacions. El forn és 
centenari i té una volta de 
pedra. La fusta prové dels 
castanyers de les Guille-
ries i l’aigua dels torrents 
de la vall. S’utilitza massa 
mare i es dóna forma al pa 
manualment. També cal 
destacar la coca de sucre.

dades de ContaCte
Carrer Major 30, Osor
jgaranger@gmail.com
www.padeosor.com

29. forn Can peret

La tradició, transmesa de 
generació en generació 
des de 1975, ha convertit 
la Pastisseria Neras en un 
referent a Tossa de Mar en 
els productes agroalimen-
taris artesanals. La tortada 
de Tossa, els castells de 
xocolata i les piruletes Ava 
Gardner són els productes 
estrella.

dades de ContaCte
Rambla Pau Casals 2, Tossa de Mar
972 34 10 88
pastiflecneras@gmail.com

30. pastisseria neras
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olis, salses 
i Conserves

Els productes de Can Mo-
ragues sorgeixen d’un pro-
jecte ambiental i social fruit 
de la col·laboració entre la 
Fundació Ambiental Emys 
i la Fundació social Astres. 
Elaborem melmelades i 
salses ecològiques i arte-
sanes de gran qualitat a 
partir de fruites i verdures 
de varietats tradicionals 
del territori.

dades de ContaCte
Carretera de Santa Coloma s/n, km 21,1
Riudarenes
info@canmoragues.org
www.canmoragues.org

31. Can moragues
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Elaborem melmelades 
de salsafins amb cava i 
bombons de salsafí amb 
ratafia. Comercialitzem a 
diverses carnisseries de la 
comarca. El salsafí és una 
arrel similar al nap, però 
de gust més fi, típica de la 
Selva.

dades de ContaCte
Santa Coloma de Farners
972 84 21 86
nuricorrecaminos@hotmail.com

33. salsafÍ d’or

Ha calgut un llarg passat i sis anys de 
recerca per conèixer la nostra olivera i 
el seu oli. De totes les oliveres estudia-
des n’hem seleccionat una, convertida 
en planta mare dels nous olivars, que 
hem anomenat Salar d’Arbúcies i que 
cultivem seguint les directrius de cultiu 
ecològic en un entorn declarat com a 
Reserva de las Biosfera per la UNES-
CO. Collim l’oliva madura per fer un oli 
verd estructurat amb un 77% d’àcid 
oleic. Complexitat aromàtica alta amb 
atributs de tomàquet, carxofa, nous, 
ametlló i menta. Un oli altament afruitat 
amb gran complexitat aromàtica que 
els sommeliers han etiquetat com a oli 
cruixent i amarg fresc.

dades de ContaCte
Arbúcies
ramonespigol@gmail.com
www.salardarbucies.com

32. oli de la vall d’arBúCies



Localitza'ls i fes un tast de la Selva
i la seva diversitat de productes locals! 

www.selva.cat/localitza 

MAR 30 km

RATAFIA 1 m

BOTIFARRA DOLÇA 550 m

SALSAFÍ DE LA SELVA 12 Km

15 km MUNTANYA

19 km LLET I FORMATGES

40 m HORTALISSES

5 km AVELLANA DE LA SELVA

CARQUINYOLIS 21 Km

Aquest projecte està subvencionat pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya en el marc del Programa de projectes innovadors i experimentals

https://www.facebook.com/ProductesdelaSelva/



CONSELL COMARCAL DE LA SELVA
Tel. 972 84 21 61

Passeig de Sant Salvador 25-27
17430 Santa Coloma de Farners

http://www.selva.cat/localitza
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