Lots de Nadal
Aquests han estat detingudament seleccionats,
tenint en compte criteris com la qualitat, la
proximitat i el respecte mediambiental durant
els processos d'elaboració.
El resultat, un magnífic regal per a gaudir i
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compartir aquestes festes!

Soc

Troba els productes del territori

Busca aquest distintiu en
els productes ecològics dels nostres lots

Consulta'ns packaging alternatius
i també les condicions d'enviament

Productes solidaris i/o que
contribueixen a projectes socials
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El Centre Especial de Treball El Pla,
està ubicat a Almacelles (Lleida), a la
Finca "Mas de lleó".
Envoltat de grans extensions agrícoles,
tradicionalment ens em dedicat a la
producció alimentaria; inicialment amb
l'horta ecològica i el planter, avui en
dia en la producció de IV Gamma, la
jardineria i la neteja.
Aquest arrelament a la terra i al
territori es trasllada en la selecció i
preparació dels lots de Nadal, activitat
que realitzem per a tota mena de
clients.

Detallista
Vi negre de roble CET EL PLA
Vi blanc Chardonay CET EL PLA
Neules solidàries OBRA SOCIAL SJD
Oli d'oliva Arbequina (0.5l) CET EL PLA
Torró bombó d'ametlla (250g) ALEMANY
Bossa de cotó reutilitzable MADE IN CIRE

25 €

Els preus de tots els lots de Nadal són sense IVA.
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Golafre
Cava B.N. Chardonay Xarel·lo ECO RAÏMAT
"L'altre" vi negre ECO D.O. Costers del
Segre LA GRAVERA
Vi blanc Chardonay CET EL PLA
Neules solidàries OBRA SOCIAL SJD
Oli d'oliva Arbequina (0.5l) CET EL PLA
Torró bombó d'ametlla (250g) ALEMANY
Xolís del Pirineu ECO CAL TOMÀS
Formatge semicurat de cabra CAL QUITÈRIA
Bossa de cotó reutilitzable MADE IN CIRE

50 €
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Els preus de tots els lots de Nadal són sense IVA.

Gourmet
Cava B.N. Chardonay Xarel·lo ECO RAÏMAT
"L'altre" vi negre ECO D.O. Costers del
Segre LA GRAVERA
Neules artesanes de xocolata SALTA & ARED
Oli d'oliva Arbequina (0.5l) CET EL PLA
Formatge semicurat de cabra CAL QUITÈRIA
Espatlla de Ral CARNISSERIES BURGUÉS
Bossa de cotó reutilitzable MADE IN CIRE

100 €
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Lots personalitzats
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A continuació trobareu una selecció dels productors amb
qui col·laborem perquè pugueu elaborar vosaltres mateixos
la millor combinació.
Un cop triada, consulteu amb nosaltres condicions
d'embalatge i enviament.
Tots els lots tenen un cost fixe que correspon al
manipulat.

Vins, caves i licors
L'ALTRE
Vi negre

Vi jove ecològic D.O. Costers
del Segre produït pel celler
Lagravera (Alfarràs - Lleida).
Elaborat amb Monestrell i
Garnacha negra.

EL PLA

EL PLA

Vi negre

Vi blanc

Vi jove el·laborat a la finca
familiar Valonga per CET El Pla
a partir de Cabernet sauvignon
i Merlot.

Vi jove el·laborat a la finca
familiar Valonga per CET El Pla
a partir de la varietat
Chardonay.
Premiat amb medalla d'or
CATAVINUM WORLD WINE&SPIRITS
2020

CAVA RAÏMAT
Cava

CREMA DE LICOR
BOMBÓ
Licor

Cava Brut Nature el·laborat de
forma ecològica a partir de les
varietats Chardonay i Xarel·lo
a la seva finca de Raïmat
(Lleida).

D'el·laboració 100% artesanal
per Elixirs de Ponent
(Almacelles - Lleida).
Ofereixen una gran gamma de
productes com el Llimonetti o
el Tarongetti.
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Alimentació
OLI EL PLA

NEULES SOLIDÀRIES

Oli 0.5l

Neules

Verge Extra d'oliva, a partir
de l'oliva Arbequina 100%.
Formats de 0,5l / 2l / 5l

Elaborades a Tàrrega (Lleida) a
l'Obrador el Rosal de
l'Associació Alba i en benefici
de l'Obra Social de Sant Joan
de Déu són la forma més dolça
de regalar solidaritat.

XOLÍS DEL PIRINEU

GARROTXA SEMICURAT

Embotit 300g

Formatge de cabra 430g

Llonganissa curada ampla,
emblema de Cal Tomàs. Elaborada
de forma artesanal a partir de
carn ecològica i secada de
forma tradicional a la Pobla de
Segur (Lleida).

Formatge d'alta qualitat
elaborat de forma artesanal per
tal de conservar totes les
propietats de la llet per
l'empresa familiar Cal Quitèria
d'Almacelles (Lleida).

8

Alimentació
NEULES F. ARED
Neules de xocolata

MELMELADES DE
FRUITA
Melmelada 43g

Neules el·laborades de forma
artesanas per l'empresa
d'inserció SALTA & Ared
Fundació, les seves acciones
van orientades a la formació i
l'ocupació de persones en risc
d'exclusió social.

MEL MIL FLORS
Mel

L'associació TALMA elabora de
manera artesana i de producció
pròpia a la Granja Escola de
Les Obagues de Juneda (Lleida)
una mel amb una gran qualitat.

Assortit de melmelades de
fruita de temporada elaborades
per La Fageda, empresa que
treballa per a la inserció
laboral de persones amb
diversitat funcional.

BOMBÓ D'AMETLLA
Torró 250g

Torró de xocola i ametlla. Una
cocció lenta, fruita seca de
proximitat i una mel de romaní
molt seleccionada són la part
d’un secret que dóna un gust
particular a aquest torró
elaborat de forma artesana per
Alemany a Ós de Balaguer
(Lleida). Disponible una àmplia
varietat.
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Embalatges

Bossa compra Farcell

Bossa compra plegable

Bossa cotó SJD

BOSSES
REUTILITZABLES
MADE IN CIRE
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El Centre d’Iniciatives per a
la Reinserció (CIRE) és una
empresa pública del Departament
de Justícia.

El disseny i la producció de les
bosses es realitza íntegrament en el
CIRE del Centre Penitenciari de Ponent
a Lleida.

Té per objectiu donar segones
oportunitats a les persones
privades de llibertat, a través
de la formació i el treball.

Apostem per un model d'embalatge
sostenible, que esdevingui un element
útil en el nostre dia a dia.

Els lots "Detallista" i "Golafre"
duen la bossa de cotó SJD
i el "Gourmet" la Bossa de compra
Farcell.

CENTRE ESPECIAL DE TREBALL EL PLA
Ctra. Nacional 240, km. 111
25100 Almacelles (Lleida)
Telèfon per a consultes i comandes:
973 01 04 39
Mail de contacte:
cetelpla.info@sjd.es

/cetelpla

@cet.elpla

www.cetelpla.org

