
Per conèixer els nostres camps, 
els nostres ramats i els nostres 
obradors, us proposem tres 
rutes per descobrir la 
Ribera d'Ebre:

PROPOSTA 1
Visita a la Granja de Flix on 
podreu veure diferents 
varietats de fruita i verdura 
ecològica i diversos animals. A la 
Cistella de l'Ebre podreu descobrir 
el conreu de la fruita dolça, seca i les  
vinyes, i al Celler Mas Manxol podreu 
provar el vi i l'oli de les seves terres.

PROPOSTA 2
Visita al Molí de Rué, elaboradors d'oli i vi. 
Podreu fer un viatge al passat visitant antics 
molins. A les Àrgoles passejareu pels camps 
d'oliveres i en degustareu els productes i, als 
Bordissets de la Rafela us introduireu al món de la 
ramaderia bovina i veureu molt de prop com pasturen 
els animals.

PROPOSTA 3
Visiteu Ecopagesos i podreu conèixer els camps ecològics d'oliveres, ametllers i productes 
d'horta. A Cirera de Miravet visitareu una plantació de cireres i presseguers en el moment de 
la collita. A Biopaumerà us explicaran el cultiu ecològic de la vinya i les oliveres, i a la 
Formatgeria Laura podreu visitar una explotació ramadera que elabora formatges de cabra 
del seu propi ramat. 

A més de gaudir de les explotacions agràries visitables, podreu degustar el menú 
Benvinguts a Pagès a l'Hostal Gastronòmic la Creu i gaudir de les ofertes especials que us 

oferiran els allotjaments: Casa del Castell, Hostal Gastronòmic la Creu, Càmping i Alberg 
Tivissa i 7 de Ribera Hostal – Agrobotiga.

Tot plegat, ho podeu combinar amb la visita a la Festa de la Cirera 
i Fira dels Canterers de Miravet.

LA RIBERA D’EBRE

01 02

03

04

05

06

07

08

10

09

11 12

13

14 15

16



CASA DEL CASTELL 
L'oferta especial de la Casa del Castell per al 
cap de setmana de Benvinguts a Pagès és un 
10% de descompte en la reserva al nostre 
establiment.
www.casadelcastell.com
653 673 517

HOSTAL GASTRONÒMIC LA CREU 
El cap de setmana de Benvinguts a Pagès 
obsequiarem als nostres hostes amb un lot de 
productes de la comarca.
www.hostallacreu.com
977 400 707

 

FESTA DE LA CIRERA I FIRA DELS CANTERERS,    
A MIRAVET
Exposicions de noves varietats de cirera, 
conferències i xerrades, dinar popular on 
podreu degustar cireres i coca de cirera, 
concurs de llançament de pinyol, grups 
d'animació i ball fins acabar la festa. Fira amb 
diferents canterers de Miravet. 
Horari: diumenge 10 juny, a partir de les 10 h i 
durant tot el dia.
Preu de l'activitat: 10 € (reserva prèvia)
www.turismemiravet.cat
977 407 134

HOSTAL GASTRONÒMIC LA CREU  
Oferim una cuina de mercat i creativa, marcada 
pels productes de qualitat i de proximitat, 
sense oblidar la rica cuina tradicional de les 
nostres terres. Podreu degustar la cuina 
tradicional de les Terres de l’Ebre amb un toc 
creatiu, modern, original i d’acord amb els 
requeriments dels paladars més exigents.
www.hostallacreu.com
977 400 707
 

7 DE RIBERA HOSTAL - AGROBOTIGA 
Als clients de Benvinguts a Pagès que vingueu 
aquest cap de setmana us oferirem la 
possibilitat de fer un esmorzar de clotxa 
(l'esmorzar típic de pagès de la Ribera d'Ebre). 
També tindreu un obsequi de l'agrobotiga per 
agrair-vos la visita.
www.7deribera.com
977 403 426

CÀMPING I ALBERG TIVISSA 
Als clients de Benvinguts a Pagès que vinguin 
aquest cap de setmana (el dissabte i diumenge 
pel matí a les 11h) els oferirem la possibilitat de 
fer-se el seu propi pa de pagès! realitzaran tot 
el procés i podran emportar-se'l a casa. L'horari 
pot variar segons la petició del client
www.albergcampingtivissa.cat
652 480 805
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BIOPAUMERÀ
Begudes (vi, cava i altres), oli i olives
Explotació familiar dedicada al cultiu de la 
vinya i olivera ecològiques ubicada a 
Rasquera. Podreu degustar els nostres vins en 
les diferents fases d'elaboració, veure oliveres 
centenàries i degustar el nostre oli.
www.biopaumera.com
647 983 004

CELLER MAS MANXOL 
Begudes (vi, cava i altres)
Explotació agrícola dedicada a la terra des de 
moltes generacions, sempre respectant el 
medi ambient i la natura. Hi Podreu provar el 
vi i l'oli de les nostres terres. També hi 
trobareu fruita del temps. 
vindemanxol@gmail.com
639 233 893

CIRERA DE MIRAVET
Fruita fresca
Som una explotació agrària de cireres i 
presseguers. Durant el cap de setmana de 
Benvinguts a Pagès, tindrem la collita en el 
punt òptim. 
santisales@hotmail.es
669 305 780

ECOPAGESOS
Fruita seca, llegums, oli i olives, verdures, 
hortalisses i bolets
Som una explotació a cavall de les Garrigues, 
el Priorat i la Ribera d'Ebre dedicada a la 
producció d'oli, ametlles, cigrons i productes 
d'horta, tot sota el segell de producció 
ecològica.
ecopagesos@gmail.com
645 623 608

FORMATGERIA LAURA
Formatges i làctics
Som una petita explotació familiar. Fem 
formatges frescs i curats elaborats 
artesanalment amb llet de cabra obtinguda 
del propi ramat. 
www.formatgerialaura.com
648 255 535

LA CISTELLA DE L'EBRE
Begudes (vi, cava i altres), fruita fresca, fruita 
seca
Som una empresa familiar que durant tres 
generacions ens hem dedicat al conreu de fruita 
dolça, seca i a la vinya. Els oferim un producte 
fresc i respectuós amb el medi ambient.
www.lacistelladelebre.com
650 093 906

LA GRANJA DE FLIX
Aviram i ous, formatges i làctics, herbes 
aromàtiques, mel i altres productes dolços, 
Llegums, oli i olives, oví - cabrum, verdures, 
hortalisses i bolets
Som una granja ecològica que treballa amb 
antigues varietats de fruita i de verdura i races 
autòctones en perill d'extinció. Produïm 
hortalisses i oli d'oliva ecològic. A part, també 
tenim varis animals.
www.flix.bio
610 621 032

LES ÀRGOLES
Oli i olives
Som una família de pagesos que ens dediquem 
a elaborar i vendre oli d'oliva verge extra. 
Recentment, hem obtingut un premi a la 
categoria Fruitat Verd.
www.lesargoles.com
699 660 750

LOS BORDISSETS DE LA RAFELA
Vacum
Los Bordissets de la Rafela són el fruit d'un somni 
fet realitat. Busquem introduir-vos al món de la 
natura, de l'agricultura i de la ramaderia bovina. 
Us oferim producte de proximitat i de qualitat. 
www.losbordissets.cat
664 109 786

MOLÍ DE RUÉ
Begudes (vi, cava i altres), oli i olives
Som una petita empresa familiar dedicada des 
de fa quatre generacions al cultiu de la terra i a 
l'elaboració de vi i oli. Si ens veniu a conèixer, 
podreu fer un viatge al passat visitant els antics 
molins que tenim a l'explotació i, amb els més 
petits, jugarem amb els aromes i pintarem amb 
vi.
www.moliderue.com
646 320 946
 

LES VISITES A LES EXPLOTACIONS SÓN GRATUÏTES

QUINES EXPLOTACIONS 
PUC VISITAR?

ON PUC MENJAR?

ACTIVITATS
COMPLEMENTÀRIES

ON PUC DORMIR?

d'obertura i visita a totes les 
explotacions:
Dissabte i diumenge 9 i 10 de juny
de 10 a 14 i de 16 a 19 h
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