
La Bajoca és una xarxa de grups de 
consum del Camp de Tarragona ubicats 
a Valls, Tarragona, La Canonja i Vila-se-
ca, on es prima la relació directa entre 
productor i consumidor. L’objectiu és 
accedir a productes de proximitat 
respectuosos amb el medi natural i 
social, a preus assequibles i justos 
per als productors. 

 

La Bajoca s’organitza en grups de 
consum locals que decideixen quins 
productes comprar i a qui. Ens posem 
d’acord amb els productors per establir 
preus, reduir l’embalatge i retornar 
envasos, dur un control de la qualitat 
dels productes, etc. 

 

Per consumir a La Bajoca t'has de fer 
sòcia d'una de les entitats locals que 
trobaràs al darrera d'aquest tríptic, 
enviant un correu-e amb les dades 
personals i número de compte corrent. 
Et cobrarem una quota inicial de 15€ en 
concepte de material. T'activarem un 
compte de sòcia per accedir a la botiga 
en línia i rebràs cada setmana infor-
mació sobre nous productes, activitats, 
etc. així com una factura digital de cada 
comanda. 

 

QUÈ ÉS LA BAJOCA?

COM PUC PARTICIPAR-HI?

La venda de proximitat és la venda de 
productes agroalimentaris, procedents 
de la terra o de la ramaderia o bé com a 
resultat d’un procés d’elaboració o de 
transformació que els productors o les 
agrupacions de productors agraris fan 
en favor del consumidor o consumido-
ra final, directament o mitjançant la 
intervenció d’una persona interme-
diària.

La venda de proximitat inclou la venda 
directa i la venda en circuit curt, està 
regulada i permet identificar els page-
sos catalans que venen ells mateixos 
els seus productes al públic, segons el 
Decret 24/2013, amb els següents 
logotips:

EL SEGELL DE PROXIMITAT
UN VALOR AFEGIT

COM S’ORGANITZA?

PRODUCTOR: ADHEREIX-T’HI,
I UTILITZA EL SEGELL

Suma’t al 
consum transformador!

www.labajoca.cat

També som a @grupconsumlabajoca

L’adhesió a la venda de proximitat es realitza 
mitjançant la declaració única agrària (DUN).

La Bajoca compta amb diversos proveïdors 
adherits a la venda de proximitat.

· Cal Camat, El Vendrell (llegums i derivats)
· Celler Dasca Vives, Valls (vins i fruit secs)
· Cultius Gaia, Vila-rodona (garrofa,fruits  
secs i derivats)
·Coll de Noguera, Prenafeta (aviram i ous)
· Ecopica, Picamoixons (oli i olives)
· Entreflors, Montferri (mel i derivats)
· Fruits del Gaià, Bràfim (olives)
· Fruits Saborosos, Vila-rodona (Melmela-
des de fruita)
· Gerard Freixas Palau, Bràfim (cireres)
· I un rave, Valls (verdures)
· Josep Mestre Vilaplana, Santa Coloma de 
Queralt (farines)
· La Segalla, L’Albiol (formatges i derivats)
· La Magalla, Bràfim (verdura i oli)
· Mel el Remei, Alcover (mel i derivats)
· Riet Vell, l’Ebre (arròs)
· Societat Agrícola de Valls (vi i oli)
· Terraivent, Vilaplana (fruita)

PRODUCTORS DE LA BAJOCA
ADHERITS AL SEGELL DE PROXIMITAT

Les sòcies de La Bajoca fem la coman-
da setmanal a través de la botiga per 
internet i els dijous la recollim al Casal 
o Ateneu del nostre municipi.

COM FER COMANDA?


