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La Bisbal del Penedès
Moltes vegades es reivindica la importància del comerç en la vida urbana, però aquesta 
activitat econòmica és encara més imprescindible als pobles.   

La rellevància social i econòmica del comerç, dels bars i restaurants, dels establiments de 
serveis, té una funció molt important en els nostres pobles des de fa més de 2000 anys. La 
pandèmia, tot i la desgràcia, ens ha ajudat a redescobrir allò que és nostre, que ens fa ser 
qui som i que és una part important dels nostres pobles.  

L’actual crisi econòmica ha plantejat nous reptes per un comerç de proximitat que té poc 
marge per reinventar-se pel seu caràcter tradicional, però que continua sent un actor pel 
creixement econòmic a la Bisbal del Penedès.    

Aquesta Guia s’emmarca dins la línia estratègica de posar en valor el nostre teixit 
productiu, comunicant i informant la vitalitat comercial i de serveis de la Bisbal. 
Descobrireu productes i serveis especialitzats, feina ben feta, passió pel treball i bon tracte. 
Valors que encara ens fan singulars davant la impersonalització. 

Agnès Ferré, alcaldessa de la Bisbal del Penedès
Laura Roigé, presidenta de la Cambra de Tarragona
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1- AGRO-VERD

C/Major núm. 49

626 116 300

Agro-verd és una petita empresa familiar que es va formar com a negoci de fruites i 
verdures de proximitat. Actualment s'ha renovat i s'han afegit productes variats a 
l'establiment com fruits secs, congelats, iogurts de "la fageda", vins de la zona (Baix 
Penedès), oli propi i productes sense gluten. 
   
Productes i serveis destacats 

A Agro-verd els agrada posar-ho fàcil als clients, i per aquest motiu ofereixen diferents 
packs de productes de proximitat i km-0, sobretot de fruites tallades de temporada com 
la síndria, el meló o la pinya. 

Tasteu-los! 
  

https://www.facebook.com/Agro-Verd-1493233134233295/?ref=page_internal
https://www.instagram.com/agro_verd/?hl=es


Albarsana és un portal online que neix amb la 
intenció de donar una alternativa sostenible a 
la llar i a les persones. T'ofereixen una solució 
integral pel un estil de vida molt més alineat a 
la conservació del nostre món i amb un clar 
respecte a les persones. A la botiga online 
trobaràs un complert ventall per fer de la teva 
llar, un lloc sostenible i agradable sense 
renunciar en cap moment a la qualitat i la 
funcionalitat. Des d’estris per la cuina, passant 
per la neteja de la llar, de la vaixella i la roba, la 
teva cura personal i, fins i tot, les mascotes que 
tinguis a casa. 
  
Productes i serveis destacats 

A Albarsana trobaràs productes ecològics i 
sostenibles d’alta qualitat, aptes per tothom. 
Detergents hipoalergènics, cosmètica natural i 
sabons sòlids artesanals sense parabens ni 
químics, i totalment lliures de crueltat animal i 
la gran majoria vegans. Dins de la seva gama 
de neteja domèstica destaquen la gran varietat 
de raspalls i baietes totalment compostables, 
netejadors ecològics integrament naturals i 
efectius, fins i tot estris de cuina en línia de la 
sostenibilitat o la durabilitat com són els 
productes de vidre reciclat. També hi trobareu 
tota mena d’articles elaborats a partir 
l’anomenat “bosc urbà” (paper reciclat, 
processat i totalment sense químics, clor o 
blanquejants) aptes per a pells atòpiques com 
paper de cuina, mocadors, paper higiènic, etc. 
Molts dels productes que t'ofereixen, tenen el 
seu origen en productors o importadors de la 
mediterrània i de la demarcació de Tarragona. 

  

2- ALBARSANA

644 100 443

super.albarsana.com

https://super.albarsana.com/es/
https://www.instagram.com/albarsana/?hl=es
https://es-es.facebook.com/Albarsana


3- AUTOBISBAL
Autobisbal és un taller especialitzat en la mecànica general de l'automòbil. 
Des de fa onze anys és el vostre mecànic de confiança a la Bisbal del 
Penedès. 

Si quan vagis al taller trobes tracte professional, bon diagnòstc, eficàcia, 
rapidesa i una molt bona relació qualitat preu, segur que no t'hauràs 
equivocat. És l'Autobisbal! 
  
Serveis més destacats 
  
Entre els serveis més destacats, sobresurten la reparació de mecànica 
general, la pre ITV i la reparació d'aires condicionats. 

C/Balmes núm. 2977 688 326

https://www.instagram.com/autobisbal/?hl=es
https://es-es.facebook.com/pages/category/Automotive-Repair-Shop/Autobisbal-2034838629915628/


El local social l'Esplai és un espai on menjar 
tapes casolanes a un preu molt assequible. 
Hi pots trobar torrades d'ibèrics, torrades 
calentes o brasa. Tot producte fresc i 
exquisit. 

Disposem d'una àmplia terrassa amb una 
gran zona d'aparcament i espai on els nens 
poden jugar. La gran terrassa que disposem 
fa que el local sigui un espai òptim pels 
ciclistes. 

El bar l'Esplai es caracteritza per ser un espai 
molt tranquil al costat de la naturalesa, on 
rebràs un gran tracte i amabilitat per part 
dels treballadors, perfecte per esmorzar, 
dinar, berenar, sopar o fins i tot prendre 
unes copes amb els amics o els veïns.

4- BAR L'ESPLAI

Av. l'Esplai num. 50-55

722 279 150

https://www.instagram.com/barlesplaibisbal/
https://es-es.facebook.com/pages/category/Arts---Entertainment/Local-Social-Esplai-182030765480997/


El Bar la Riba és un bar familiar on es dona servei des de fa molts 
anys. Podreu trobar un ambient distès, comoditat i tastets de bona 
qualitat de producte i servei. A l’hivern, hi podem trobar brases, i a 
l’estiu una impressionant  terrassa amb unes vistes espectaculars del 
poble i de la comarca. A l'establiment hi pots esmorzar, dinar, sopar o 
trobar-te amb els amics per fer un beure o un cafè. 

Productes més destacats 
  
Croquetes, braves, amanides, carns a la brasa i torrades. 

  

  

5- BAR LA RIBA

C/ Pare Junqué     
núm. 7

626 243 684 / 977 688 645

https://www.facebook.com/isabel.martinezpascual.7
https://www.instagram.com/barlaribabisbal/


C/ Doctor Robert num.1

625 424 069

Fundat l'any 1973 i ubicat en un dels indrets més privilegiats del municipi. 
Representa la història i l'essència de la Bisbal, i el converteix en un dels 
principals partíceps de les celebracions d'actes públics i actuacions castelleres. 

Es caracteritza per oferir als seus clients un ambient distès i familiar amb un 
bon servei de cafetería. 
  
És el lloc ideal per pendre un bon cafè, una copa o una cervesa ben fresca. 
Disposa de terrassa a una de les places més castelleres del Penedès. 

6- BAR LA SOCIETAT

https://www.facebook.com/Societat-Cultural-i-Recreativa-Bisbalenca-121413537921096/
https://www.instagram.com/barlasocietatlabisbal/


7- BAR POLIESPORTIU S.XX

Av. Baix Penedès núm.1

977 688 126

El bar Poliesportiu s.XX ofereix als seus clients un bon servei de cafeteria i restauració, on hi 
destaquen la seva varietat de tapes i entrepans elaborats a partir d'un servei immillorable. 
  
Local molt ampli i gran terrassa per gaudir-ne. Tens tota una sèrie de serveis i equipaments 
a la vora; escola Ull de Vent, CAP, camp de futbol, consultori mèdic... 
  
Si vols esmorzar, dinar o sopar com a casa, visita el bar Poliesportiu s.XX, la millor excusa 
per reunir-se amb els amics o familia per gaudir de grans moments. 

Ens hi podeu trobar cada dia excepte dilluns; als matins de 8h. a 16h. i a les tardes de 18h. 
a 22h. i els caps de setmana de 8h. a 23h.

https://www.facebook.com/pages/category/Local-Service/Bar-Polideportivo-Siglo-XX-108189637548668/
https://www.instagram.com/barpolideportivosigloxx/?hl=es


El celler de la Bisbal elabora vins 
rosats i negres de la zona, així com de 
l’Alt Camp, sota les Denominacions 
d’Origen Penedès i Catalunya. El celler 
està equipat amb dues premses 
pneumàtiques, dipòsits per la 
fermentació i dipòsit per a 
l’elaboració de negres. 

Productes més destacats 
  
Al celler s’hi produeixen els vins 
Capvespre Rosat i el Capvespre Negre 
(DO Catalunya), cupatges que 
reuneixen els coneixements, l’esforç i 
la dedicació de generacions de 
pagesos i pageses a les vinyes. Els 
Capvespres són vins joves de qualitat, 
fruit del treball cooperatiu. Són vins 
amb altes dosis de naturalitat, vitalitat 
i autenticitat. També s’hi elabora el 
Gorg del Glaç, Cabernet Sauvignon 
sota la DO Penedès. 

8- CELLERS  
         DOMENYS

Plaça Catalunya, núm. 6

977 688 640

https://www.instagram.com/cellersdomenys/
https://www.facebook.com/cellersdomenys/


9- CAL PEREBUSQUET

C/ Anselm Clavé núm.13667 731 594

Cal Perebusquet és una botiga de poble de tota la vida amb el típic 
encant tradicional, tracte proper i productes de molt bona qualitat.  

A Calperebusquet, establiment de venda al detall, hi trobaràs productes 
de xarcuteria, embotits artesans de proximitat i ibèrics i també tota 
mena de productes agroalimentaris i per la llar.

Productes més destacats 
  
A la botiga hi podràs descobrir formatges curats i semi-curats, llom 
ibèric, xoriç ibèric, espatlla ibèrica, llonganissa ibèrica, botifarra casolana 
i salsitxa, entre d'altres. 

https://www.instagram.com/cal_perebusquet/


Les pizzes són totalment artesanes, amb ingredients de 
primera qualitat i fetes al forn de llenya. A més a més hi 
podreu trobar entrepans, torrades i tapes variades. Ofereixen 
la possibilitat de lliurar les comandes a domicili. 
  
L’espai del menjador és singular perquè la pedra és la 
protagonista. Ocupa un antic celler i hi podem trobar un cup 
on fermentava el vi. També disposa d'una àmplia terrassa 
perquè els clients en gaudeixin. 

Productes més destacats 
  
Pizzes al forn de llenya.  

10- EL RACÓ DE LA PEDRA

C/ Montserrat  
 núm. 1

977 688 226

https://www.instagram.com/elracodelapedra/
https://www.facebook.com/elracodelapedra/?locale2=es_ES


11- FARMÀCIA DALMAU
El tracte personalitzat i el seguiment del pacient és un dels pilars 
bàsics de la farmàcia. Disposen dels productes que són liders en 
el sector, destacant-ne l'alta qualitat per complir amb les 
expectatives del client. Comptem amb promocions exclusives 
adaptades a tots els públics i fins i tot, les dependentes, estan 
formades per aconsellar-vos en teràpies naturals. 

Activitats que realitzem 
  
Atenció i consell farmacèutic 
Anàlisi clínic de glucosa i colesterol 
Assessorament dermatològic 
Sistema personalitzat de dosificació 
Consell veterinari 

  

C/ Llibertat núm. 11

977 688 550 
695 481 183

Productes més destacats
 

Dermocosmètica
Medicina natural
Salut bucodental

  

https://www.instagram.com/farmaciadelabisbal/


Any de verema, bodega plena.   
 Cava que cavaràs, que al veremar ho trobaràs.  

 De vinya ben afemada, verema doblada.  
 Verema tard i sembra aviat; si ho erres un 

any, cent ho encertaràs.  
 Verema en mullat i et sortirà vinàs, verema en 

eixut i tindràs vi pur. 
 Verema mullada, vi aigualit.  

  Per a veremar i batre, animals d'un altre.  
 Verema acabada, paner i portadora trencada.  
 El vi pel color, el pa per l'olor i tot pel sabor.  
 Pa que sobri, carn que abasti i vi que no falti.  

 Vi batejat, el beure'l és penat.  
 Amb un traguet de vi bo, el malalt es posa bo. 

 Dels colors, el vermell, i dels raïms, el 
moscatell.  

Raïm moscatell, cap tan bo com ell. 
Raïms, pa i formatge, bon companatge.



12- Forn les Escales

C/Major núm. 50977 688 101

S'accedeix al despatx de pa pujant per unes escaletes des del carrer Major. I, ràpidament, 
fareu un salt en el temps a un forn d'abans amb olor de pa calent, de crosta cruixent i 
molla blanca. Els cosins Josep i Anna Maria Miró son la tercera generació que regenta 
l'establiment. Des de la botiga es contempla l'obrador, el forn, les pales d'enfornar... tota 
una empremta molt artesanal. Tastar els seus productes sedueixen els paladars més 
exigents pel mim de la matèria primera, la feina ben feta i el bon tracte amb el client. 
  
Productes més destacats 
     
Els productes més buscats al seu taulell son les coques de sucre i oli i els pans de pagès 
amb massa mare. Els caps de setmana podeu encarregar coques enramades, on la 
cocció a llenya dona un gust especial al recapte de ceba i pebrot entre d'altres verdures. 
El cicle de l'any queda representat en la rebosteria de la casa: rotllos de pasqua, fets de 
pasta adobada amb ous i aquell gustet de matafaluga i herbes; o també les coques de 
barris amb els seus "bollos" que els fan diferent de totes les que veureu pel Penedès.



Av. Colom núm. 13

636 035 874

https://fusteria-josep-poch.ueniweb.com/

La Fusteria Josep Poch ofereix 
excel·lents serveis amb tot el que te a 
veure amb la fusta i ebanisteria. Des 
de creació d’accessoris de cuina, 
reparació de mobles i muntatge, 
taulells de fusta a mida, portes, 
finestres..., fan de tot! La seva feina 
és reconeguda pels seus clients, 
sempre en surten satisfets. 

Activitats que realitzem  
  
Un dels serveis de fusteria més 
destacat que ofereixen, és la 
realització i instal·lació de cuines. Ja 
sigui abans o després dels treballs de 
fontaneria, poden treballar al voltant 
de la teva cuina per instal·lar els 
equips que s’adaptin a la forma, 
mida i estètica desitjada. També 
reparen qualsevol dany a bastidors 
de portes o marcs de finestres, des
d’estelles fins a fusta danyada. Fins i 
tot realitzen instal·lacions de terres 
de fusta dura o tova, a més d’arreglar 
les baranes del teu passamans. 

13- Fusteria Poch

https://www.instagram.com/fusteria.poch.bisbal/?hl=es
https://www.facebook.com/pages/category/Local-Business/Fusteria-Josep-Poch-Tocant-fusta-desde-1954-2%C2%AA-generaci%C3%B3-pares-a-fills-146325955409231/
https://fusteria-josep-poch.ueniweb.com/


14- Fruites i verdures Montserrat

Pl. Sant Jordi núm.1608 571 639

La fruiteria Montserrat és la típica botigueta de poble que ven tot tipus de fruita i 
verdura, on el seu encant es troba en la presentació i exposició del producte fresc. 

Quan les circumpstàncies ho permeten, venen productes de collita pròpia i ecològica, 
sense utilitzar cap tipus de pesticida. Els agrada tenir productes de proximitat i de 
km0. 

Productes destacats 
   
A part de les fruites i verdures tradicionals que pots trobar tot l'any, disposen de 
productes de temporada com magranes, moniatos, carxofes i prunes, d'entre altres. 
Especialment cireres de collita pròpia. També ofereixen diferents classes d'enciams 
pels exquisits paladars dels seus clients, en pots trobar tant de l'hort com d'envasats. 

A part dels prodctes típics de fruita i verdura, també hi pots trobar fruits secs, llegums, 
ous, olives, confitures de fruita i xocolata. 
  
Tancat per jubilació a partir del 10 de desembre de 2022. Gràcies pels serveis prestats 
tots aquests anys a la Bisbal. 

https://www.instagram.com/fruitesmontse/


15- La paella de l'Isma

635 556 955     
615 891 726

www.lapaelladelisma.com

La Paella de l’Isma és una empresa dedicada a la preparació de menjars per 
a celebracions populars, especialitzats en l’elaboració de paelles i fideuades. 
El que va començar com una afició s’ha convertit en una empresa amb 
experiència, dedicació i professionalitat. Al llarg d’aquests anys han estat 
presents en tot tipus de celebracions, aplecs populars, diades, trobades 
d’associacions, casaments, festes majors... atenent centenars i fins i tot 
milers de persones.  

Serveis que realitzem 
  
Treballen perquè a les vostres celebracions sempre tingueu el millor àpat, 
per això sempre utilitzen els millors productes. Per a les paelles fan servir 
l'arròs bomba del Delta, de primera qualitat. Tots els seus plats estan 
cuinats amb oli d’oliva extra verge d’olives arbequines.  

https://es-es.facebook.com/lapaelladelisma
https://www.lapaelladelisma.com/


El Mas de les Gralles és un projecte de la família 
Espina-Rovirosa que neix de la idea de convertir una 
finca del segle XVII en un espai de trobada on es 
fusionin sensacions i experiències, tot aprofitant els 
acollidors i dinàmics espais i pensant en la comoditat 
de tots els clients. 

Activitats que realitzem 
  

Celebracions familiars, reunions d’equips directius, 
Team Buildings, organització de concerts, 
casaments... Tot el que està a les seves mans i a les 
dels seus col·laboradors per gaudir de la millor 
experiència. Ho fan tot amb molt d’entusiasme. 

www.masdelesgralles.com 

     

16- Mas de les Gralles
Camí de la costa 
L'Ortigós

620 271 871

https://m.facebook.com/masdelesgralles/
https://www.instagram.com/masdelesgralles/?hl=es
https://www.masdelesgralles.com/ca/index


17- Mas de les Planes

C/ la vinya s/n Pol. Ind. 
Les Planes Baixes6787 83 87 87

El Mas de les Planes, ubicat al polígon industrial de les Planes Baixes, al carrer de la 
Vinya, és un restaurant únic per gaudir d'un dels millors serveis gastronòmics del 
territori, on la fusió de la cuina moderna i la cuina tradicional ofereix una experiència 
natural, única i autèntica, amb essència de la Bisbal del Penedès.  

El restaurant es caracteritza per oferir un ambient acollidor i familiar amb un 
menjador espaiós amb l'objectiu de que el client pugui gaudir d'una estança 
agradable. També disposa de terrassa exterior. 

Els podreu trobar de dilluns a divendres a l'hora de dinar, de 13h. a 17h.  
  
Serveis més destacats 
  
Les seves especialitats són les carns i els arrossos. Vés a comprovar-ho! 
  



18- Mas Llagostera

T-240, km 0.5

635 556 955

Mas Llagostera és un antiga masia restaurada seguint criteris de respecte amb 
l’entorn i amb una clara aposta per l’autogestió i l’autonomia energètica, 
conservant l’essència històrica i rural de l’espai. Aquesta casa és el centre d’una 
finca agrària destinada a la producció de vi i oli d’oliva, on pots gaudir d’un gran 
nombre d’activitats d’oci, team building per empreses i celebracions en un entorn 
únic. 

Activitats que realitzen 
  

Experiències a mida i activitats de temporada pensades per gaudir de l’entorn 
amb tot el seu esplendor. Organitzen visites a cellers, visites inverses (el celler a 
casa), calçotades, la vivència de la verema, la poda, shows cooking, visites 
teatrelitzades, excursions, tallers, concerts entre vinyes, etc.  

     

www.masllagostera.com

https://es-es.facebook.com/masllagostera/
https://www.instagram.com/masllagostera/?hl=es
https://www.masllagostera.com/


19- Mi Ser Bienestar Natural
T'ajudaran a descobrir i gestionar el teu benestar natural. 
S'esforcen per donar una atenció personalitzada i atendre les 
necessitats individuals en tots els seus serveis.  
Acostumen a treballar amb grups reduïts. 
Hi trobaràs els espais i les activitats per reconnectar amb el 
teu propi benestar. 

Activitats que realitzem 
  
Classes de ioga 
Dansa oriental 
Retirs per gaudir i desconnectar 
Organització d’events i retirs pel benestar 

Serveis més destacats 
  
Massatges 
Escola presencial i on line de ioga i dansa 
Espai de descans cal Cup 

C/ General Manso  
núm. 4

654 198 395

www.miserbienestarnatural.com

https://instagram.com/mi_ser_bienestar_natural?utm_medium=copy_link
https://www.facebook.com/miserbienestarnatural/
https://www.miserbienestarnatural.com/


20- Torclum
Torclum és una petita empresa productora d'oli d'oliva verge extra on 
tanquen tot el cicle del producte, des de les plantacions fins l'extracció de 
l'oli, l'envasat i la venda directa. Es diferencien per la innovació i la venda de 
derivats de l'oli. Sempre busquen la màxima qualitat i no la quantitat.
Treballen l'agricultura ecològica. 

El passat setembre van obrir la seva primera botiga física a la Bisbal, on hi 
pots trobar tots els seus productes, fer tastots, maridatges i tallers durant tot 
l'any. 

Productes i serveis 
  
Bag in box d’oli d’oliva verge extra, melmelada d’oli, olis condimentats, 
llaunes,  ampolles d’oli d’oliva verge extra i packs i visites d'oleoturisme. 

  
 

Plaça Pau Casals 
núm. 5

620 148 362

www.torclum.com

https://www.instagram.com/torclum_oliveoil/?hl=es
https://www.facebook.com/TorclumOOVE/
https://torclum.com/


21- Forn de la plaça

Plaça major 
núm. 7

977 688 662
El Forn de la Plaça, va reobrir les portes el passat mes de maig. És una 
empresa familiar, on la Mercedes i el Pablo, dos professionals del sector, 
comencen aquest nou repte amb molta il·lusió a la Bisbal. 
  
Productes i serveis 
  
Ens caracteritzem per tenir un ampli ventall de serveis, des dels propis 
productes que s'ofereixen dia a dia a la botiga, com el pa, pastes i 
llaminadures, i també prenen nota d'encàrrecs especials, com llaminadures 
per batejos, comunions o casaments. També pots encomanar menjars per 
emportar, entre els quals hi destaca el pollastre a l'ast. 

Podeu fer els vostres encàrrecs fent-los només una trucada. 

  
 

https://www.instagram.com/elforndelaplaca/


22- Perruqueria Yolanda
El negoci es distingeix pel bon tracte personalitzat, el bon 
ambient amb la clientela i la professionalitat. Els més 
important és fer sentir el client a gust amb la seva imatge, 
conèixer les seves necessitats i assessorar-lo perque trobi 
el seu millor benestar personal. 

Productes més destacats 

Les metxes i tractaments de keratina. Metxes de colors, 
talls de cabell, pentinats recollits, colors atrevits, i molt més.  

  

C/ Sant Pere núm. 16977 688 415

https://www.instagram.com/perruqueriayolanda/?hl=es


23- Restaurant Ull de Llebre

A l’Ull de Llebre trobareu el servei, 
el tracte i l’amistat que faran que 
les vostres celebracions                 
esdevinguin moments especials i 
inoblidables. Alhora, descobrireu 
una cuina casolana i acurada en 
un entorn agradable i confortable, 
essència 100% Baix Penedès.. 
Treballen amb l'objectiu de que 
pugueu trobar a cada glop i a cada 
mos tota la saviesa de diverses 
generacions i la seva passió per la 
feina ben feta. 

Serveis més destacats 
     
Menú diari, de dimecres a 
divendres, variat, elaborat i casolà. 
Menú de cap de setmana, molt 
complet i variat, i els diumenges 
esmorzars de forquilla amb plats 
típics sempre seguint les receptes 
tradicionals de les nostres àvies. 
  

C/ Sant Cristina núm. 15977 688 888 
686 688 842

www.restaurantulldellebre.com

https://www.instagram.com/restaurantulldellebre/?hl=es
https://www.facebook.com/restulldellebre/
http://restaurantulldellebre.com/


24- Supermercat Caprabo

Av. de la Generalitat num. 22-24

877 911 889

Caprabo té el ferm compromís de donar suport a les empreses i 
prodctors/productores locals. Tria el territori més proper a tu per descobrir els 
productes de la terra que t'ofereix el supermercat Caprabo. Trobaràs el 
supermercat obert de dilluns a diumenge. 
  
Cadena de supermercats de proximitat amb marques pròpies i mercat amb 
alimentació, cosmètica i neteja.

https://www.facebook.com/profile.php?id=100063555461096
https://www.instagram.com/caprabolabisbaldel/


25- Supermercat Jaume
El Supermercat Jaume (Suma Express) és un petit supermercat 
de poble on es pot trobar una mica de tot. Al Supermercat 
Jaume son carnissers i xarcuters de professió, amb obrador 
propi on elaboren molts dels seus productes sota l’etiqueta de 
proximitat. 

Productes més destacats 
  
Al ser productors de proximitat, els seus productes amb major 
èxit són els fuets, les hamburgueses, les broquetes de pollastre 
les salsitxes i arrebossats. També tenen molt bona carn de xai, 
carn de porc ibèric i embotits i formatge.  

Pots encarregar la teva comanda via WhatsApp. 

C/Major num. 46

977 688 597

https://www.instagram.com/supermercatjaume/
https://www.facebook.com/supermercat.jaume


A finals de novembre arreplegaràs l'oliva sempre. 
A l'oliver, li fas mal i et dóna bé. 
Aigua agostenca, oliva tendra. 

La millor medecina, l'oli d'oliva. 
 Qui no esporga bé deixa la meitat de l'oli a 

l'oliver. 
 Si l'olivera és florida per sant Joan, oli fareu en 

quantitat gran. 
Va dir l'olivera al podador: "Pren-me força fusta 

i et daré oli del bo i millor". 
Qui aigua detura, olives mesura. 

Pluja i lluna, oliva segura. 
Pel mal de ronyó, l'oli d'oliva és el millor. 
 Oliveres heretades, però no comprades. 

Oliver ben podat dóna oli doblat. 
Ni de fret ni de calor la olivera vol rigor; no li 

agrada res estremat, ni sequia ni humitat. 
Llenya d'oliver, foc de cavaller. 

 
 



Av. Baix Penedès 
num.23

645 902 233

A la xurreria Bonamasa hi pots esmorzar com a casa, des d'entrepans i 
brioxeria fins a xurros i porres els caps de setmana i festius. 

Serveis destacats
  
Porten catorze anys oferint els seus xurros i porres, pels quals se'ls coneix a la 
comarca. Els seus horaris, s'adapten a les necessitats dels pares i les mares 
que porten els nens i les nenes a l'escola, on poden gaudir d'un bon cafè amb 
companyia abans i després de deixar-los o recollir-los. Els trobareu oberts de 
09h a 17h durant els mesos de curs escolar.

26- Xurreria Bonamasa

https://www.instagram.com/xurreriabonamasa/
https://www.facebook.com/churreriabonamasa/


27- MaGo pastisseria
MaGo pastisseria és una empresa familiar dels bisbalencs 
Federico i Romina, dos professionals que van obrir portes el maig 
de 2022. 

Ofereixen als seus clients un excepcional servei de cafeteria cada 
matí, juntament amb una àmplia selecció de coques, 
brioxeria  dolça i salada, on destaquen els corissants, tot elaborat 
amb ingredients de màxima qualitat i de forma artesanal per ells 
mateixos. 

Serveis més destacats 
  
El seu model de negoci es basa en la selecció de les millors 
matèries primes, cuidant cada detall del procés per oferir un 
sabor únic, destacant la fusió de la pastisseria catalana i argentina 
i així oferir el millor producte de cadascun d'elles, entre les quals 
hi destaquen la coca de recapte i les empanades argentines. 

Ofereixen un servei extra durant les festes més destacades del 
calendari: coques de Sant Joan, coques de barri, mones de 
pasqua, panellets, tortells... 

Fes la teva comanda! 

   

  

C/Major num. 51

877 913 636 
624 856 896

https://www.instagram.com/mago.pastisseria/


28- Q*bo congelats

Q*BO és un servei de venda a domicili de productes ultracongelats de primera qualitat 
amb els preus més competitius del mercat i amb un servei personalitzat per a cada 
client, escollint els millors productes i les millors ofertes, fent que dia a dia es guanyi la 
confiança del seus clients. El centre de treball està ubicat a la Bisbal, molt a prop teu, 
però reparteixen a tota la comarca. 

Productes més destacats 

Tota mena de productes congelats. Actualment estan en procés de desenvolupar la 
seva botiga online per facilitar-te la compra, mentrestant pots encarregar-los la teva 
comanda a través del seu catàleg de productes. Sempre disposen de promocions pels 
seus clients més fidels. Consulta-les!

977 688 234
696 156 866 
664 475 285



29- Vidre-fos Àngela Saumoy
Vidre-fos és una empresa d’artesania que elabora peces fetes 
totalment a mà. S’elaboren peces de ceràmica, amb les quals s'utilitzen 
forns específics per fangs a més de 900 graus de temperatura, peces
de vidre, treballades a 800 graus per la vitri-fusió, i boles de murà, 
treballades amb un bufador que permet arribar als 1.400 graus de 
temperatura, necessari per la fusió de les varetes. El seu principal canal 
de venda són els mercats i mercadets d'artesania. Molts dimecres de 
l'any plantem parada a la Bisbal.  

Productes més destacats 
  
Elaboren peces de vidre fos i ceràmica per fer arracades o penjolls de 
qualitat acabats amb cadena d’acer inoxidable, cordó de cotó, pell o 
cautxú i amb una tanca d’acer inoxidable o plata. Les fornitures de les 
arracades i els anells són d’acer inoxidable o plata, al gust dels clients. 

  
 

655 107 497

www.xiacoop.com

https://www.instagram.com/vidrefos_artesania/
https://www.instagram.com/ceramica_bisuteria_i_decoracio/
https://xiacoop.com/


30- Mas Vilella
Mas Vilella és una meravellosa masia antiga del segle XVI amb molta 
història i plena de racons que disposa d’un celler a la cara nord 
d’aquesta, la part més fresca i on es conserva millor la temperatura. El 
celler ens transporta dos o tres segles enrere i ens permet recordar com 
s’elaborava el vi antigament. Aquí hi trobem cups subterranis, una 
premsa antiga, un aixafadora manual de raïm, portadores i bocois.  

La marca Autòcton Celler, que opera al mas, és un celler funcional, 
equipat amb àmfores de fang, tines d’acer inoxidable, barriques de roure 
francès, una premsa i una derrapadora. 
   
Tasta els seus vins al cor d’una Masia del segle XVI al seu tradicional 
menjador convertit en una sala de tast tradicional i autòctona. 

Les marques que comercialitzen són Autòcton Blanc, Gran Autòcton 
Blanc, Autòcton Negre i Gran Autòcton Negre.  

www.autoctonceller.com

Carretera del 
cementiri s/n

672 432 691

https://www.facebook.com/autoctonceller/
https://www.autoctonceller.com/
https://www.instagram.com/autoctonceller/


31- Hogar Bisbal

Av. de la Generalitat 
num.2

L'Hiper Hogar la Bisbal, ubicat a l'Avinguda de la 
Generalitat, just a l'encreuament amb la carretera del 
Vendrell, és un basar on hi pots trobar tot tipus de 
producte per la llar i la persona. 

Quan hi entres, perds la noció de l'espai-temps, i 
t'endinses a un univers on els mons paral·lels es 
toquen. Tant pots trobar productes referents a 
l'època de Nadal, com de Carnaval o Halloween, i a 
més a més productes referents a totes les estacions 
de l'any. 

Tenen una àmplia gamma de productes, on hi pots 
trobar qualsevol cosa i a més a més a un preu molt 
econòmic. 

Posa'ls a prova i pregunta'ls-hi que et fa falta. Segur 
que ho tenen! 



32- Bar els Arcs
El bar els Arcs, ubicat a la plaça de l'església, és un bar casolà, d'aquells de tota la vida. 

Els Arcs és un espai de trobada al centre del nucli antic de la Bisbal, on prendre una 
cervesa, un vi o un refresc i conversar, fer la partida, veure el futbol o retrobar-se.  
  
Els bars a més de ser un negoci compleixen una funció de proximitat en la vida 
personal i comunitària. 

C/ Major núm. 10



33- Estanc ca l'Enric

C/ Major num. 27 977 688 011

L'estanc ca l'Enric, és l'estanc de tota la vida de la Bisbal. A banda dels 
tabacs, a l'establiment hi pots comprar loteria nacional i les apostes de 
l'Estat, això sí, només per a majors de 18 anys! 

A més a més, també venem una petita selecció de productes bàsics de 
papereria com llibretes, bolígrafs i una miqueta de material escolar. Fins i 
tot hi pots trobar diaris i revistes. 
  

     



34- Local social Can Gordei
Ubicat a la urbanització de Can Gordei, al sud del municipi, amb 
accés per la carretera C-51 (Vendrell-Valls), el local social 
compta amb un bar, i una petita botiga adjacent on pots trobar 
queviures essencials del dia a dia. 

Disposa d'una terrassa molt àmplia, moderna i accessible per a 
minusvàlids, i d'un personal molt agradable, professional i 
ràpid. Just al costat de la terrassa, al mateix recinte, hi trobem 
una pista de futbol sala i un parc pels nens. 
  
Serveis més destacats 

Destaquen per oferir un menjar molt saborós a molt bon preu. 
Tant pots demanar-los tapes com entrepans, però el que més 
els hi agrada destacar són les gambes i el pop. 

El local social dona vida a Can Gordei, i això és un gran motiu 
d'orgull i satisfacció pels seus propietaris.

Av. de Can Gordei 
num. 25

617 859 178



35- Fusteria Calvo
El Jordi ha obert portes a la Bisbal fa molt poc, és una de les noves activitats 
econòmiques que donen vida al poble. La seva habilitat per construir 
estructures i accessoris, com finestres, sostres, parets o portes i altres 
estructures en fusta, fa que aquests tipus de serveis siguin molt preuats per 
la comunitat.  

A més de construccions, el taller de fusteria Calvo també es dedica a realitzar 
instal·lacions, reparacions o demolicions d'elements amb components 
fabricats amb fusta.  
  
Truqueu-los sense compromís, poseu la calidesa de la fusta a les vostres 
llars. 

 Fusteria en general.  
 

C/General Romagosa 
num.13

665 319 651 
977 688 312



Aquesta guia comercial i de serveis, de caràcter no venal, és equiparable a un 
catàleg comercial de tot tipus, i té com a únic objectiu la difusió i promoció 
de les activitats de comerç i serveis de la Bisbal del Penedès. 
  
  
© Ajuntament de la Bisbal del Penedès per l'edició. 
© Departament de projectes i competitivitat de la Cambra Oficial de 
Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Tarragona pel text. 
© Sònia Ferrer per les fotografies, excepte Albarsana, Cellers Domenys, 
la Paella de l'Isma, Mas de les Gralles, Mas Llagostera, Torclum, 
Restaurant Ull de Llebre i Mas Vilella.

La "Guia Comercial i de Serveis de la Bisbal del Penedès" és una publicació 
elaborada de manera conjunta entre l'Ajuntament de la Bisbal de Penedès i 
la Cambra de Tarragona, fruit de la col·laboració de les dues entitats, i que 
conté informació de contingut merament informatiu sobre les activitats 
econòmiques del municipi. 




