
FET A CALONGE i SANT ANTONI
PRODUCTE DE PROXIMITAT

guia dE masos 

FET A 
CALONGE i

sant 
antoni

FET A CALONGE i 
SANT ANTONI

Edita

GUIA DE MASOS AMB PRODUCTE DE PROXIMITAT

En el seu llibre La vall de Calonge Pere Caner ens diu:

“... Des del punt de vista agrícola Calonge té la terra molt 
repartida. ...Això és una de les causes que el pagès calongí 
cultivi una mica de tot. Es cullen en els terrenys de rega-
diu, hortalisses, patates, moniatos, albergínies, tomates, 
pebrots, fesoles, pèsols, faves, alls, cebes, fesols i blat de 
moro en major escala a les hortes, i pel consum familiar 
en els horts...... Els conreus permanents són els destinats 
al cultiu de l’olivera, la vinya i els arbres fruiters. L’olivera 
s’estén principalment per les contrades de Brugueres i 
els Vinyers.....La producció de vi, d’antiga tradició, puix 
la major part de les muntanyes que envolten la població 
estaven plantades de ceps, és molt important, tant per la 
qualitat com per la quantitat. Ara ocupa part considera-
ble del Tinar, Sant Nazari, Brugueres i els Vinyers.....”

Oficina Activa-Palau Firal
17252 Sant Antoni de Calonge
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1 TRULL JACAS vidal
SR. JOSEP JACAS

 C. Puigtavell,1- Tel. 660 182 006
 Horari: Feiners, de 16 a 20 h
 Coordenades UTM: 41.869421, 3.076456
 Productes: oli

Producció pròpia de les seves oliveres de 
Calonge al costat del mas Sitjas.

CAN PERECLARA
SR. LEANDRE PEDRO PIJOAN

 C. Sant Nazari, 2
 Tel. 972 650 142-60935 2288
 A/e: cellercanpereclara@yahoo.es
 facebook: @cellercanpereclara
 Visites a les vinyes i al Celler. Gratuïtes
 Coordenades UTM  41.867796, 3.072627
 Productes: vins blancs, rosat, negres, 

 cava, vermut, vi dolç, vi ranci, vinagre i oli.
Som un petit celler familiar de la zona costane-
ra del Baix Empordà. Resguardat de la tramun-
tana, és on  teniu les nostres vinyes i oliveres.
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CAN RIBOT DE SANT DANIEL
SR. ALBERT RIBOT

 C. Marieta, 1
 Tel. 629 933 956
 A/e: albert_ribot@hotmail.com
 Horari: estiu, de 18 a 21 h
 Visites guiades amb cita prèvia.

 Gratuïtes
 Coordenades UTM: 41.857377, 3.105233
 Productes: vi, horta, fruita i oli

Can Ribot és una casa de pagès tradicional 
catalana de tradició familiar amb diverses 
generacions dedicades a la pagesia on es fa 
una mica de tot: fruita, verdura, vi i oli.
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MAS “LA CUADRA”
SR. JOSEP ROSELLÓ SUBIRANA

 C. Helsinki - Davant piscina “Més”
 Tel. 619 814131 
 a/e: annagallart@live.com
 Horari: de 17 a 20 h
 Coordenades UTM: 41.852671, 3.114084
 Productes: vi de pagès, oli d’oliva, mel i 

 producte natural de temporada.
Negoci d’origen familiar de tres generacions 
dedicades a la pagesia i al cultiu i l’elaboració 
de producte natural de temporada.
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CELLER CASTELL DE CALONGE
SR. LLUIS PUIG

 C. Sant Nazari, 20
 Tel. 658 973 558
 Visita només el celler en hores

 concertades. Gratuït
 Coordenades UTM: 41.868223, 3.073620
 Productes: vi DO Empordà i vi dolç

Ens dediquem a la producció de vi de manera 
artesana i familiar. Els vins del celler Castell 
de Calonge són vins ben estructurats amb un 
toc final afruitat que deixa molt bon gust. Les 
nostres vinyes estan dins de la DO Empordà.
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MAS PONSJOAN
SR. MANEL COMAS I CARLES

 Mas Ponsjoan s/n
 Tel.  660 10 96 26 - 626804778 - 

 617 837 723
 A/e: masponsjoan@masponsjoan.net
 www.masponsjoan.net
 Horari: totes les tardes a partir de les 18 

 h. Diumenge tancat
 Visites guiades: Sí, amb reserva prèvia
 Preu: segons de l’opció.
 Coordenades UTM: 41.865342, 3.082464
 Productes: hortalisses de temporada, 

 fruites dolces de secà, oli d’oliva argudell 
 i vins naturals (sense sulfits) de 
 varietats autòctones.
Des de l’any 1668 (sis generacions de 
pagesos) us seguim oferint, cada tarda al 
mas, els nostres propis productes collits 
sempre en el seu punt òptim de maduració 
perquè gaudiu dels sabors de la terra, la 
qual mimem de la manera més natural.
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CASA ROQUETA
SRA. NONA LÓPEZ SURROCA

 C. Mestre Moreno Pallí, 4
 Tel. 670 255 843 
 A/e: nona-l-s@hotmail.com
 Horari: caps de setmana i al mercat

 setmanal de pagesos a Sant Antoni
 Coordenades UTM: 41.848126, 3.105207
 Productes: oli verge extra d’oliva

L’oli Vinyanona el trobareu al mercat 
setmanal de pagesos tots els dimecres de 
juliol i agost a Sant Antoni, fins a finalitzar la 
producció. És oli de primera, premsat amb 
fred i de gran qualitat.

8 MAS EUGENI
SR. MARTÍ DARNACULLETA

 C. Ronquillo, mas Eugeni, s/n
 Tel. 972 650184
 a/e:cellermaseugeni@gmail.com 
 www.cellermaseugeni.com
 Horari: de 9 a 13 h i  de 16 a 20 h
 Visites guiades amb reserva prèvia. 

 Preu: Visita i cata: 20 € (2 pax) nens gratuït. Cada persona extra 5€.
 Coordenades UTM: 41.846857, 3.084552
 Productes: vi amb DO Empordà a granel i embotellat. Ous de gallina i horta 

 d’estiu (tomates, cogombres, pebrots...)
Masia tradicional catalana centrada en l’elaboració del vi amb DO Empordà. Botiga 
oberta tot l’any i a l’estiu els productes de l’hort són recollits pel mateix client.

9MAS MONELLS
SR. MARC ABELLÍ

 Mas Monells del Pla s/n
 Tel. 622 246 911
 A/e: marc.abelli@gmail.com
 Horari  i visites guiades a concertar. Gratuït
 Coordenades UTM: 41.854475, 3.099468
 Productes: Horta, fruita, melmelades, 

 conserves i vi.
Al Mas Monells fem horta tradicional, producte 
de temporada i de proximitat. El nostre producte 
està madurat al camp i el collim poc abans de 
vendre’l, d’aquesta manera garantim qualitat i el 
gust del fruit.
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