
VISITA’NS 
I NOSALTRES 
T’OMPLIM 
LA NEVERA!

→ Servei de Nevera Plena
→ Cistella del Territori

https://tasta.territoridemasies.cat/neveraplena/


Qui som?

Territori de Masies som una coo-
perativa rural formada per veïnes, 
associacions, productores, boti-
gueres i restauradores dels pobles 
del baix Solsonès que s’engresca i 
treballa per promoure, reivindicar 
i protegir les maneres de fer, els 
paisatges, i la vida als pobles del 
baix Solsonès. 

Què són el Servei de Nevera 
Plena i la Cistella del Territori?

El Servei de Nevera Plena i la 
Cistella del Territori són iniciatives 
impulsades amb la voluntat de que 
quan vingueu a visitar el nostre 
territori pugueu descobrir-lo i 
gaudir-lo amb tots els sentits, co-
neixent totes les oportunitats que 
ofereix el baix Solsonès i rodalies 
en el camp de la cultura i el patri-
moni agroalimentari.

Com funciona?

Quan reserveu la vostra estada 
l’allotjament us informarà d’aquest 
servei. Com a visitant compra pro-
ducte del territori i nosaltres ens 
encarreguem de tot! 

→ Pel que fa al Servei de Nevera 
Plena, una setmana abans de la 
vostra estada podreu comprar 
productes d’un ampli ventall d’op-
cions. L’entrega dels productes 
es farà el dia abans de l’inici de la 
vostra estada, per tant, trobareu 
la comanda a la nevera quan arri-
beu en un establiment turístic soci 
de Territori de Masies.

→ En el cas de la Cistella del Terri-
tori tindreu diferents propostes 
de lots d’un valor de 25, 50 o 100€ 
que podreu escollir. Totes les cis-
telles tindran productes locals que 
podreu gaudir durant la vostra es-
tada o portar com a obsequi quan 
marxeu del territori als vostres 
familiars i amics.
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Passos a seguir:

1. Entra a la botiga online:
 tasta.territoridemasies.cat

2. Afegeix els productes
 a la cistella.

3. Si és el primer cop que feu
 una compra, us demanarà
 que us registreu.

4. En el moment d’escollir
 el mètode d’enviament,
 seleccioneu “SERVEI
 NEVERA PLENA”.

5. IMPORTANT: Indicar als
 comentaris la casa on us
 allotjareu i la data d’entrada.

→	 Apartaments el Forn de Su
 Casa Forn de Su (Riner) — 973 480 618
 info@hostaldesu.com
 www.hostaldesu.com

→	 Cal Miramunt
 Plaça Major (Claret de Torà) — 973 296 008
 info@calmiramunt.com
 www.calmiramunt.com

→	 Les Corts de Biosca i el Mas
 Castelltallat (St Mateu Bages)
 938 636 135 — 648 057 662
 bioscaielmas@gmail.com
 www.bioscaielmas.com

→	 Apartaments El Miracle
 El Miracle (Riner) — 973 090 916
 reserves@elmiracle.cat
 www.elmiracle.cat/allotjament

→	 Cal Mas
 Sant Serni de Llanera (Torà)
 973 347 581 — 678 879 742
 info@calmas.net
 www.calmas.net

→	 Camping Cal Paradís
 Salo (St Matu Bages)
 938 635 652 — 673 977 606
 calparadis@campingcalparadis.com
 www.campingcalparadis.com

→	 Cal Ros
 Calonge de Segarra
 938 669 241 —  617 426 091
 calros@calros.info
 www.calros.info

→	 Ca L’Avi Forner
 Hostal Nou (Llobera) — 973 480 253
 montse1404@gmail.com
 www.calaviforner.com

On?:
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Amb el finançament de:

La venda de proximitat està regulada
i permet identificar els pagesos 
catalans que venen ells mateixos
els seus productes al públic,
segons el Decret 24/2013

Amb el suport de:

Amb el finançament de:Amb el suport i col·laboració de:

↗ www.aracoop.coopPromou i finança:
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