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A , empresa fundada l’any 1995, ens dediquem a la 

comercialització de diversos productes del camp: oli d’oliva verge, avellanes, 

ametlles i nous.  

Disposem dels nostres propis terrenys, on cultivem oliveres, avellaners i 

ametllers, i de la maquinària necessària per a elaborar l’oli, tractar la fruita seca 

i fer-ne productes derivats com ara les orxates, els panellets, el menjar blanc 

(típic de Reus i comarca), la mousse... Tot plegat fa que tinguem un control del 

producte del principi al final.  

 

Les matèries primeres utilitzades en l’elaboració dels nostres productes les 

obtenim mitjançant la producció integrada.  

Aquest sistema agrícola utilitza mètodes que respecten la salut humana  

i el medi ambient. Els objectius són obtenir productes d'alta qualitat,  

minimitzar l'ús de productes agroquímics, optimitzar els mètodes de  

producció, i disminuir els residus.  

 

També disposem de productes obtinguts seguint la normativa de la Producció 

Agrària Ecològica (PAE), que posa un èmfasi especial en la utilització de 

productes i tècniques tan naturals com sigui possible, excloent totes les que 

potencialment poden malmetre la qualitat del producte final o el medi natural 

en què s’obtenen. 

Aquest sistema comprèn totes les activitats de producció, elaboració, 

manipulació i comercialització d'aquest tipus de productes, tant d'origen vegetal 

com animal. 

Els productes PAE estan indicats amb aquesta etiqueta  
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Finalment volem remarcar que tots els productes que elaborem a PROCAMP són 

aptes per a celíacs, ja que no utilitzem cap matèria primera que contingui 

gluten, inclosos el romesco i qualsevol de les nostres postres.* 

 

*Queden exclosos els torrons, els quals no elaborem a les nostres instal·lacions, 

sinó que comprem ja fets i envasats. 

 

 

Esperem que els nostres productes siguin del vostre gust i rebre ben 

aviat  les vostres comandes. 
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OLI D'OLIVA VERGE EXTRA 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

OLIVES ARBEQUINES 

 
 
 

Descripció Referència Preu 
MORGAT  
Caixa 6 ampolles vidre de 0.75 L 

OL–01075 39.50 € 

MORGAT  
Caixa 4 garrafes de 5 L 

OL–01500 88.00 € 

BIO  
Caixa 6 ampolles vidre de 0,75 L 

OLB–01075 46.70 € 

Descripció Referència Preu 
 
Caixa 6 pots de vidre de 500 g  

 
AB-00500 

 
8.85 € 

Els nostres olis són autèntic suc d’oliva arbequina, collida al 

seu punt ideal de maduració, al Camp de Tarragona i al 

Priorat.  

El resultat és un producte altament saludable i d’una gran 

qualitat organolèptica, amb denominació d’origen protegida 

SIURANA. 

Olives, aigua, sal i una mica de sajolida, és l’únic que 

trobareu als nostres pots. Ideals per als vostres aperitius 

d’empresa. 
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FRUITA SECA 
 
 
AVELLANA NEGRETA 

 
 

 
 
 

 

 
 

 
 

Descripció Referència Preu 
TORRADA  
Caixa 10 paquets de 250 g  

FS-30025 32.00 € 

TORRADA   
Caixa 5 paquets  d’1 kg 

FS-30100 57.90 € 

BANYADA DE XOCOLATA  
Caixa 6 pots vidre de 150 g 

EL-3X015 25.80 € 

GARAPINYADA 
Caixa 6 pots vidre de 150 g 

EL-3G015 22.20 € 

BIO TORRADA  
Caixa 10 paquets de 250 g 

FSB-30025 35.30 € 

Aquesta denominació d’origen protegida avala la 

reputació i qualitat de les avellanes produïdes al Camp de 

Tarragona, la Conca de Barberà, el Priorat i la Terra Alta, 

que és on es pleguen les que comercialitzem a PROCAMP.

 

 L’avellana negreta destaca especialment pel seu gust. 
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AMETLLES  

 

 
 
 
 
 

 
 
 
Igual que les avellanes, les ametlles provenen del nostre terme. Entre elles 

destaca l’ametlla marcona, coneguda arreu del món com “la reina de les 

ametlles” pel seu gust delicat i dolç. 

 
 
 
 
NOUS de VIMBODÍ-POBLET 
 

 
 
Nous procedents de les terres que envolten el monestir de Poblet, al peu de les 

Muntanyes de Prades. 

 
 

Descripció Referència Preu 
MARCONA SALADA  
Caixa 10 paquets de 250 g  

FS-10025 33.00 € 

LLARGUETA TORRADA 
Caixa 10 paquets de 250 g 

FS-20025 30.70 € 

LLARGUETA TORRADA 
Caixa 5 paquets 1 kg 

FS-20100 56.00 € 

GARAPINYADA 
Caixa 6 pots de vidre de 150 g 

EL-2G015 21.20 € 

BIO MARCONA SALADA   
Caixa 10 paquets de 250 g 

FSB-10025 31.90 € 

Descripció Referència Preu 
CRUES 
Caixa 6 pots de vidre de 150 g 

FS-40015 22.70 € 

CRUES 
Caixa 10 paquets de 250 g  

FS-40025 40.90 € 
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MÀQUINA DISTRIBUÏDORA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Caixa de 50 bossetes de 50 g. 
 
 

Us presentem el format especial per a posar a la vostra màquina de vènding (ja 

sigui comprada o de lloguer). Tot el gust de la nostra fruita seca envasat en 

bossetes de 50 g. Salut a l’abast de tota l’empresa. 

 
 
ORXATES 
 

Descripció Referència Preu*  
AMETLLA MARCONA SALADA 
 FS-10005 30.00 € 

AMETLLA LLARGUETA TORRADA 
 FS-20005 28.00 € 

AMETLLA GARAPINYADA 
 EL-2G005 28.00 € 

AVELLANA NEGRETA TORRADA 
 FS-30005 30.00 € 

NOUS DE VIMBODÍ-POBLET 
 FS-40005 35.00 € 

MÚSIC (avellanes, ametlles i panses)
 FS-MUSIC 28.00 € 

Descripció Referència Preu 
D’AMETLLA  
Caixa 25 ampolles de 20 cl  

EL-20025 18.45 

D’AVELLANA 
Caixa 25 ampolles de 20 cl 

EL-30025 18.45 

Refrescants i nutritives. Orxates a punt per prendre en 

qualsevol moment, ja sigui a la cafeteria de l’empresa o 

agafant-la de la màquina distribuïdora (vènding).  
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REGAL GASTRONÒMIC 
 
Us presentem una sèrie de productes que us faran quedar bé amb els vostres 
clients. Estoigs de fusta amb productes de qualitat amb els quals també podeu 
premiar el vostre personal o agrair l’eficiència dels vostres proveïdors. 
 
“MORGAT” OLI D’OLIVA VERGE EXTRA 
+ BIO OLI D’OLIVA VERGE EXTRA  
Estoig de fusta amb una ampolla de cada de 0.75 L 

OL-FUSTA 20.50 € 

“MORGAT” OLI D’OLIVA VERGE EXTRA  
+ VI BLANC CASTELLÀ (DOP PENEDÈS)  
Estoig de fusta amb una ampolla de cada de 0.75 L. 

OL - 5007 22.60 € 

BIO OLI D’OLIVA VERGE EXTRA  
+ VI NEGRE CRIANÇA ECOLÒGIC  
Estoig de fusta amb una ampolla de cada de 0.75 L. 

OLB-VINGE 32.80 € 

SELECCIÓ DE FRUITA SECA  
Sis pots de vidre envasats en caixa de fusta: 
- 1 d’avellana torrada 
- 1 d’avellana banyada de xocolata 
- 1 d’ametlla torrada 
- 1 d’ametlla marcona salada 
- 1 d’ametlla garapinyada 
- 1 de nous 

FS-MULTI 24.80 € 

   
   
 
A més a més dels formats que us presentem, estem 
disposats a adaptar-nos a les vostres necessitats. 
Feu-nos una proposta i us en passarem pressupost. 
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POSTRES 
 

 

 
 
 
 
 

 

El menjar blanc i la mousse d’avellana s’elaboren especialment per a cada 

comanda i s’envien dins un embalatge isotèrmic que en conserva la frescor fins 

a 120 hores. 

 
 
 
ROMESCO 

Descripció Referència Preu 
MÚSIC 
Caixa de 6 terrines de terrissa 
(125 g). 

EL-MUSIC 27.20 € 

MENJAR BLANC 
Caixa de 6 terrines de terrissa 
(125 g) 

EL-MJBLC 27.20 € 

MOUSSE D’AVELLANA  
Caixa de 6 terrines de terrissa 
(125 g). 

EL-MOUS 24.00 € 

PANELLETS 
Capsa amb 18 unitats 

PANELLET 18.00 € 

Descripció Referència Preu 
 
Caixa 6 pots de vidre de 400 g  

 
ROMESCO 

 
21.35 € 

La salsa romesco s’associa a la celebració de calçotades, romescades i 

xatonades, però la nostra salsa, que oferim tot l’any, també és perfecta per 

a qualsevol tipus d’amanida i per a aportar un gust diferent a plats de peix i 

de carn.  
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PRODUCTES DE TEMPORADA  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Els nostres calçots tenen indicació geogràfica protegida (IGP). A Procamp 
només els produïm de gener a març.  
* Comanda mínima 5 manats. 
 
 

 
  
 
 
 
 

* Com que les castanyes són una fruita de temporada,  
aquest producte només es vendrà d’octubre a desembre. 
 
 
 
NADAL i CAP D’ANY 
 
Per les festes de Nadal tenim una àmplia gama de torrons:  
 
TORRÓ DE XIXONA 
TORRÓ D’ALACANT 
TORRÓ D’AVELLANA (d’Agramunt) 
TORRÓ CREMAT 
TORRÓ DE XOCOLATA 
TORRÓ DE XIXONA SENSE SUCRE 
TORRÓ CREMAT SENSE SUCRE 
 
 
 
 
 
I també paneres, cistelles i lots de Nadal. No dubteu a demanar-nos 
pressupost. 
 
    

CALÇOTS 
 
Manat de 100 calçots 
Referència        CAL-00100  
Preu/manat      15 € 

PANELLETS I CASTANYES* 
Lot de panellets, castanyes i 
moscatell. Venda per unitats. 

Referència 
 
TOTSANTS 

Preu/lot 
 
42.70 € 
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CONDICIONS GENERALS DE VENDA 
 
Els preus reflectits en aquest catàleg són sense IVA i vàlids fins al 31 de 
desembre de 2011. 
 
Les condicions generals de venda són les següents: 
   
 
COMANDA MÍNIMA: la comanda mínima és de 100 €. No es serviran comandes 
per sota d’aquest import. 
 
DATA DE LLIURAMENT: ens comprometem a lliurar la mercaderia en un màxim 
de 20 dies després de la recepció de la comanda. 
 
PORTS: els ports seran pagats si la comanda supera els 300 € (IVA no inclòs). 
En cas contrari, es carregaran a la factura (0.55 €/kg; import mínim 30 €). 
 
FORMA DE PAGAMENT: si no ens indiqueu el contrari la forma de pagament 
serà un rebut bancari a 30 dies. 
Per a transferències, el nostre c/c és 2210 1013 90 01000020 93. 
En cas de pagament amb xec, aquest haurà de ser un xec garantit. 
 
 
DESCOMPTES: la possibilitat de descomptes comercials es pactarà amb cada 
empresa o s’establirà a través de contracte. 
 
RÀPELS: el 31 de desembre realitzarem els següents ràpels sobre la facturació 
anual: 
 
- un 5% a les empreses a les quals s’hagi facturat més de 20.000 € (IVA 
no inclòs); 
- un ràpel de 6.000 € a les empreses que superin els 100.000 € facturats 
(IVA no inclòs). 
 
 
  
 


