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Benvolguts montbrionencs i montbrionenques,

Presentem amb molta il·lusió la GUIA DE COMERÇ DE MONTBRIÓ, on trobareu tots els establiments comercials 
i negocis del nostre municipi.

L’objectiu de la creació d’aquesta guia és fer valdre el teixit comercial del nostre poble, i posar en coneixement 
de tots els montbrionencs i montbrionenques totes les possibilitats per fer compres. I també gaudir de 
serveis sense sortir de Montbrió del Camp, amb una clara aposta i suport al comerç local i de proximitat.

Amb l’eslògan JO COMPRO A MONTBRIÓ, volem fer èmfasi en la importància de comprar a les botigues i 
negocis del nostre municipi, ja que d’aquesta manera ajudem als nostres veïns i veïnes a créixer, a millorar 
els seus negocis, i a ser més competitius. A la vegada, ajudem a generar més llocs de feina, i com a clients, 
a gaudir d’un tracte personalitzat, càlid i de confiança, amb un ampli ventall de productes. En definitiva, cal 
donar el valor que mereix al producte de kilòmetre zero, del nostre territori, sense necessitat de marxar fora 
de la vila ni consumir productes de més enllà.

D’altra banda, aquesta campanya de promoció del comerç local, ve acompanyada de sortejos de productes, 
distribució d’adhesius identificatius per als comerços adherits; distribució de 1.000 bosses de cotó amb el 
logotip de COMERÇ DE MONTBRIÓ, i d’una formació en matèria de gestió de xarxes socials als comerços locals.

És en aquest sentit, que des de la Regidoria de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Montbrió us 
encoratgem a sumar-vos i donar-hi suport.

JO COMPRO A MONTBRIÓ
#jocomproamontbrio

Regidoria de Promoció Econòmica

Edició 2021

Salutació
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Autoservei i Pollastres a l’Ast 
Ca La Ramona
Fa més de 36 anys que aquesta empresa familiar dona servei als vilatans 
de Montbrió.

A la botiga podeu trobar fruita i verdura de collita pròpia, i carns i 
embotits de proximitat i qualitat. 

A més, ofereixen menjars casolans per emportar-se, fets per ells 
mateixos, com pollastres a l’ast i croquetes. A més, podeu trobar un 
sortit de productes al seu supermercat.

Av. de Sant Jordi, 17

977 826 015

www.calaramonaalimentacio.com

llaberia454@hotmail.com

Hivern de dilluns a dissabte: de 
9 a 15 h i de 17 a 20:30 h. 
Diumenges de 9:30 a 15 h. 
Estiu de dilluns a dissabte:
de 9 a 15 h i de 17:30 a 21 h.
Diumenges de 9:30 a 15 h.

Al mateix establiment.

No.

Adreça

Telèfon

Web

Correu electrònic 

Horari del negoci

On es pot comprar? 

S’entrega a domicili?

Alimentació | Guia del comerç de Montbrió del Camp
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Celler Gomis Francesch
El Francesc Gomis fa uns anys que treballa a la terra dels seus sogres amb 
molta dedicació i estima. Unes vinyes situades al poble de Porrera i, per 
tant, que són Denominació d’Origen Qualificada. La família Francesch 
Figueres sempre han estat uns apassionats del món del vi. 

I és així com, conversa rere conversa, durant unes vacances de Setmana 
Santa a Porrera, que va començar a prendre forma aquest somni, aquesta 
il·lusió, aquest projecte en comú: l’elaboració d’un vi propi. Tenint una 
bona matèria prima de vinyes (vinyes de més de vint anys), una petita 
bodega als baixos de “ca la tieta“ i l’ajuda d’una enòloga que ja treballava 
per la zona, tot és possible.

Carrer de Joan Miró, 1

660 720 146 

cellergomisfrancesch@gmail.com

Adreça

Telèfon

Correu electrònic 

Alimentació | Guia del comerç de Montbrió del Camp



6

Cooperativa agrícola de 
Montbrió del Camp
Els pagesos de Montbrió són l’ànima de la Cooperativa. Una Cooperativa 
que des de l’any 1944 ens ha permès compartir coneixement, millorar 
l’elaboració i donar a conèixer els productes de la nostra terra, oli, 
moscatell, vermut i vinagre. 

A l’Agrobotiga hi trobareu l’Oli d’Oliva Verge Extra Arbequina, emparat 
per la DOP Siurana, Moscatell, Vermut i vinagre elaborats de forma 
tradicional.

Av. de Sant Jordi, 19 - 21

977 826 039 / 658 775 703

www.montebrione.cat

Facebook: CooperativaMontbrio

Dilluns a divendres:
de 9 a 13 h i de 17 a 20 h.
Dissabtes de 9:30 a 13:30 h i de 
17:30 a 20 h. 
Festius i diumenges de 10 a 14h.

Agrobotiga i comerços locals.

Sí.

Adreça

Telèfon

Web

Xarxes socials 

Horari del negoci

On es pot comprar? 

S’entrega a domicili?

Alimentació | Guia del comerç de Montbrió del Camp

Correu electrònic 
cooperativa@montebrione.cat
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Mel Dolz

Petita empresa destinada a la producció de mel, que va ser creada l’any 
2012 gràcies a la gran passió per les abelles. A Mel Dolz disposen de 
diferents varietats de mel, pol·len, bresca, pròpolis, etc. Productes de 
proximitat farcits de grans propietats.

Partida Teixells, polígon 8, parcel.la 4

606 835 031

www.meldolz.com 

edudolz@hotmail.com

Instagram: meldolz

Sempre obert, amb trucada o 
contacte previ.

Al mateix establiment.

Adreça

Telèfon

Web

Correu electrònic 

Xarxes socials 

Horari del negoci

On es pot comprar? 

Alimentació | Guia del comerç de Montbrió del Camp
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Eurospar
Fragadis compta amb més de 40 anys d’experiència dins del sector. Tot va 
començar amb una petita botiga d’ultramarins a Vilanova i la Geltrú, i ara 
l’empresa ja en compta amb més de 180 botigues entre Catalunya, Aragó 
i la Comunitat Valenciana. Fragadis compta actualment amb més de 2000 
treballadors en plantilla.

L’EUROSPAR és un establiment de gran extensió i amb pàrquing propi. 
El supermercat compta amb peixateria, carnisseria i xarcuteria de tall 
tradicional i atenció personalitzada. Els clients poden trobar al mateix 
establiment productes de primeres marques, de la marca SPAR, una 
fruiteria amb productes de proximitat i un obrador de pa amb multitud 
de referències.

Carrer de Magdalena Blay fent 
cantonada amb Passeig de Nicolau

www.fragadis.es

atencioalclient@fragadis.es

Instagram: spar.club.fragadis
Facebook: Spar.Club.Fragadis 

Dilluns a dissabte:
de 8:30 a 21:00 h.

Al nostre mateix establiment 
de Montbrió, però també a 
qualsevol altra botiga SPAR o 
EUROSPAR que pertanyi al grup 
Fragadis. 

Sí.

Adreça

Web

Correu electrònic 

Xarxes socials 

Horari del negoci

On es pot comprar? 

S’entrega a domicili?

Alimentació | Guia del comerç de Montbrió del Camp



9

Montmel
Petita empresa familiar que es dedica a la recol·lecció i l’envasat de la 
mel.

Podem trobar diferents tipus de mel: mel de romaní, de taronger, de mil 
flors, de bosc, etc. A més, disposa d’altres productes de gran qualitat i 
proximitat relacionats amb la mel: gelea real, pol·len, pròpolis, etc.

 

Carrer de Vinyols, 13

616 561 979

anllued@gmail.com

Dilluns a divendres de 16 a 20 h.

Al mateix establiment i als 
comerços locals.

Adreça

Telèfon

Correu electrònic 

Horari del negoci

On es pot comprar? 

Alimentació | Guia del comerç de Montbrió del Camp
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Queviures Espallargas
Botiga familiar de queviures creada l’any 1983 i portada actualment per la 
Teresa Espallargas.

Aquí trobaràs verdura, queviures, pollastres o porcs de Cornudella del 
Montsant. I els diumenges ofereixen pollastres i conills a l’ast. 

Carrer de Sant Antoni, 13

977 926 065

annamir1979@gmail.com

Facebook: queviures.espallargas

De 9 a 14 h i de 17 a 20 h.

Al mateix establiment.

Adreça

Telèfon

Correu electrònic 

Xarxes socials 

Horari del negoci

On es pot comprar? 

S’entrega a domicili?
Sí.

Alimentació | Guia del comerç de Montbrió del Camp
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Queviures Maria
Empresa familiar creada l’any 1992 i dedicada al comerç al detall de 
productes alimentaris. Actualment, hi ha al capdavant l’Imma Boquera 
Gispert.

La seva especialitat són les fruites i verdures de temporada, de gran 
qualitat i proximitat, productes coneguts popularment com a “productes 
de l’hort i l’olla”.

Carrer d’Avall, 52

977 826 594 / 680 373 104 

ribasboquera3@gmail.com

Dilluns a dissabte: de 9 a 13:30 h i de 
17:30 a 20 h.
Dissabtes i diumenges a la tarda, 
tancat.

Al mateix establiment.

Adreça

Telèfon

Correu electrònic 

Horari del negoci

On es pot comprar? 

S’entrega a domicili?
Sí.

Alimentació | Guia del comerç de Montbrió del Camp



12

Peixateria Gemma
La Gemma, peixatera amb més de 35 anys d’experiència, dirigeix aquesta 
peixateria que va obrir l’any 2019 amb la intenció d’oferir un tracte de 
proximitat i confiança als seus clients.

Trobareu productes de qualitat, tant de proximitat com d’importació. 
El seu lema: ‘A PUNT PER CUINAR’ indica, a més, que coneixen i saben 
preparar el peix a la perfecció i que aconsellen diàriament sobre la seva 
elaboració.

Carrer de Magdalena Blay

722 797 725

peixateriagemma@gmail.com

Facebook: PeixateriaGemma
Instagram: PeixateriaGemma

Dimarts a divendres: de 9:30 a 14 h i de 
18 a 20 h.
Dissabtes de 9:30 a 14 h. 

Al mateix establiment. I per encàrrec 
per mòbil.

Sí.

Adreça

Telèfon

Correu electrònic 

Xarxes socials 

Horari del negoci

On es pot comprar? 

S’entrega a domicili?

Alimentació | Guia del comerç de Montbrió del Camp
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Supermercat Suma
Supermercat familiar que fa més de 100 anys que dona servei al poble, 
tractant-se ja de la 4a generació que hi treballa. Amb el pas dels anys ha 
anat evolucionant, passant de ser un petit magatzem de venda de pinsos 
o productes fitosanitaris, al supermercat que és avui en dia.

Es dediquen a la venda de tota mena de productes alimentaris, plats 
elaborats, pollastres a l’ast i plantes.

Av. Sant Jordi, 45

977 826 920

www.sumasupermercados.es

Instagram: suma_montbrio_
Facebook: Suma Montbrió

Dilluns a dissabte: de 8 a 21 h.
Diumenges de 9 a 15 h.

Al mateix establiment i per la 
APP.

Sí.

Adreça

Telèfon

Web

Xarxes socials 

Horari del negoci

On es pot comprar? 

S’entrega a domicili?

Alimentació | Guia del comerç de Montbrió del Camp

Correu electrònic 
supermercatvidiella@gmail.com
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La xurreria del poble
Una xurreria que ofereix un molt bon servei per a tothom, disposant 
d’un servei de xurros, “porres”, xocolata, cafè, begudes fredes, patates 
fregides, braves, llaminadures... A més, disposa d’una terrassa per gaudir 
tranquil·lament a l’aire lliure, assaborint aquestes meravelloses delícies.

El servei de xurreria acaba una hora abans del tancament. Per oferir un 
millor servei als seus clients, es poden fer reserva de comandes o taules 
al telèfon indicat.

Passeig Nicolau s/n

642 486 746

Instagram: laxurreriadelpoble
Facebook: La xurreria del poble

Horari d’hivern:
Dijous i divendres: de 16:30 a 19:30 h.
Dissabtes i diumenges: de 9 a 12 h i 
de 17 a 20 h.

Al mateix establiment.

Adreça

Telèfon

Xarxes socials 

Horari del negoci

On es pot comprar? 

Alimentació | Guia del comerç de Montbrió del Camp
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Hotel Sant Jordi
Un hotel amb encant, situat molt a prop dels principals punts turístics de 
la zona: Cambrils, Salou o el parc temàtic Port Aventura. Un enclavament 
ideal per gaudir de la platja, la natura, la gastronomia i la cultura de la 
Costa Daurada.

Un hotel Pet Friendly que, a més, disposa de servei d’esmorzar, piscina, 
pàrquing i wifi gratuït. Des d’ell podràs accedir a una àmplia oferta 
d’activitats que inclouen la pràctica d’esports a l’aire lliure com el Golf 
o les passejades a cavall. Compta també amb un espai exclusiu per a 
cicloturistes, amb pàrquing, i amb un petit taller i punt d’informació.

Av. de Sant Jordi, 24 

977 826 719

www.stjordi.com

st.jordi@atriumhotels.com

Facebook: SantJordiMontbrio
Instagram: hotel_sant_jordi

Obertura 24 h.

www.stjordi.com
www.booking.com
www.expedia.es 
www.hrs.com 
Smartbox i Wonderbox

Adreça

Telèfon

Web

Correu electrònic 

Xarxes socials 

Horari del negoci

On es pot comprar? 

Allotjament turístic | Guia del comerç de Montbrió del Camp
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Hotel Termes Montbrió
Situat al costat de les millors platges de la Costa Daurada. Un hotel 
envoltat de jardins botànics, plantes centenàries i escultures, que es 
caracteritza per la seva tranquil·litat i la seva situació a pocs quilòmetres 
de diversos centres turístics. 

Amb una superfície d’aigües termals de més de 1.000 m², a l’Espai 
Aquatònic es pot gaudir de diversos jocs termo-lúdics: cascades 
laminars, jets d’hidromassatge ràpids circulars, micro-bombolles i grutes 
amb banys greco-romans. 

Diversió, salut i calma, és el lloc idoni per a gaudir d’originals sensacions 
envoltades per l’entorn privilegiat del complex. 

Ctra T-310 KM 10.5

977 814 000

www.termesmontbrio.com

hoteltermes@rocblanchotels.com

Facebook: hoteltermesmontbrio
Instagram: hoteltermesmontbrio

Obertura 24 h.

www.termesmontbrio.com

Adreça

Telèfon

Web

Correu electrònic 

Xarxes socials 

Horari del negoci

On es pot comprar? 

Allotjament turístic | Guia del comerç de Montbrió del Camp
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Cotonlier
Empresa familiar dedicada al món del gos i formada per la Cristina i la 
Loli. Tot va començar fa exactament 25 anys a Gavà, Barcelona, i fa 15 
anys que van decidir obrir i tirar cap endavant amb Cotonlier a Montbrió.

A Cotonlier seleccionen i crien responsablement les dues races que els 
van robar el cor: el Coton de Tuléar i el Cavalier.  A més, tenen un petit 
hotel caní on donen un servei exclusiu i personalitzat.

Partida Vinyals, polígon 5, parcel.la 60

977 054 899
630 272 225 / 696 200 104

www.cotonlier.com

loli@cotonlier.com 
cristina@cotonweb.com

Instagram: Cotonlier
Facebook:  Cotonlier

Tots els dies de l’any de 9:30 a 
13 h i de 15:30 a 20 h.

Al mateix establiment. 

Adreça

Telèfon

Web

Correu electrònic 

Xarxes socials 

Horari del negoci

On es pot comprar? 

Comerç i Serveis | Guia del comerç de Montbrió del Camp
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Dvisual
Estudi de fotografia per a fotos de nadons i famílies, portat per una 
parella que realitza, amb gran passió, fotografies i vídeo.

Fotografia newborn, d’embaràs, smash cake i fotografies familiars. També 
fan vídeos per a empreses. Carrer d’Avall, 11, baixos

659 860 179 | 628 612 771

www.dvisual.cat

info@dvisual.cat

Facebook: dvisual.cat
Instagram: dvisual.cat

Dilluns a divendres: de 9 a 13 h i 
de 17 a 20 h aprox.

Físicament a l’estudi. 
Visita amb cita prèvia.

No.

Adreça

Telèfon

Web

Correu electrònic 

Xarxes socials 

Horari del negoci

On es pot comprar? 

S’entrega a domicili?

Comerç i Serveis | Guia del comerç de Montbrió del Camp
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Espallargas Antiquaris
Una empresa familiar fundada per l’Antoni Espallargas, de compravenda 
d’antiguitats i col·leccionisme. Aquesta idea sorgeix del seu pare, un gran 
amant d’aquest àmbit. El fill ha sabut transformar la seva passió en negoci.

Principalment, les operacions es fan per Internet, arribant a tot Espanya 
i gairebé a tot el món. L’oficina està situada a Montbrió, lloc on també es 
realitzen operacions majoritàriament  amb els habitants del municipi.

Aquí trobareu antiguitats i objectes de col·lecció: cromos, postals, talles de 
fusta, càmeres fotogràfiques, discs de vinils, llibres, etc.

Carrer de Fructuós Canonge, 2 A, local 3

637 428 730

www.espallargasantiquaris.com

espallargasantiquaris@gmail.com

Facebook: ESPA.ANTIQUARIS
Instagram: espallargas_antiquaris

De 8 a 14 h.
A la tarda amb cita prèvia.

www.todocolecion.net
Usuari: ESPA-ANTICUARIOS

Adreça

Telèfon

Web

Correu electrònic 

Xarxes socials 

Horari del negoci

On es pot comprar? 

S’entrega a domicili?
Sí.

Comerç i Serveis | Guia del comerç de Montbrió del Camp
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Estanc
Empresa familiar amb data d’inici al segle XIX. Actualment adaptats al 
temps i amb dinamisme, porten un negoci a l’abast de tots els clients. 

A l’estanc pots trobar-hi tota classe de tabac i productes relacionats: 
Administració de loteries de l’Estat (es pot pagar amb Bizum), papereria i 
material per a l’escola. Preparen material per al curs escolar, enquadernen 
i plastifiquen. També trobaràs premsa, revistes i objectes de regal.
                                                                             

Carrer Major, 11

977 826 685

estancmontbrio@gmail.com 

De 9 a 13:30 h i de 17 a 20:30 h.
Dissabtes de 9 a 13:30 h.
Diumenges de 8:30 a 12:30 h.

Al mateix establiment. 

Adreça

Telèfon

Correu electrònic 

Horari del negoci

On es pot comprar? 

Comerç i Serveis | Guia del comerç de Montbrió del Camp

20
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Estil Laboral
Una botiga amb gran vocació de servei on s’ofereixen els millors 
productes per a cada ocasió: roba de treball, roba tècnica i de protecció 
i roba esportiva per als col·legis.

Carrer d’Avall, 41

656 354 886

contacte@estillaboral.com

De 9 a 13 h i de 16 a 19 h.

Al mateix establiment i amb cita 
prèvia.

Adreça

Telèfon

Correu electrònic 

Horari del negoci

On es pot comprar? 

Comerç i Serveis | Guia del comerç de Montbrió del Camp
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Fotografia Mateu Salvat
Estudi de fotografia establert l’any 1988. Hi podreu trobar al Mateu Salvat 
i a la Magda Marcó. 

El servei i tracte es basa a oferir un resultat de fotografia d’alta qualitat 
amb un servei d’atenció al client personalitzat. A fotografia Mateu Salvat 
s’ofereix tota mena de servei de fotografia social, industrial i publicitat. 
Especialitzats en fotografia de realitat virtual i panoràmiques.  

Carrer de Barcelona, 9

977 826 375

www.mateusalvat.cat

fotoms@tinet.cat

Facebook: mateusalvatfotograf
Instagram: mateusalvatfotograf

De 11 a 13 h.

Al mateix establiment.

Adreça

Telèfon

Web

Correu electrònic 

Xarxes socials 

Horari del negoci:

On es pot comprar? 

Comerç i Serveis | Guia del comerç de Montbrió del Camp

2222
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Incoplast
Fabricants i instal·ladors de finestres de PVC des del 1989. Actualment, 
amb la marca alemanya Kömmerling. 

També distribueixen finestres sense instal·lació. Assessoren i orienten en 
els dubtes tècnics i estètics, i s’adapten al client per donar els màxims 
serveis i ajudar-lo en tots els processos possibles.

Ctra. Reus - Montbrió del Camp km 8,8

977 814 040

www.incoplast.cat

incoplast@incoplast.cat

Dilluns a divendres de 7 a 15 h.

Al mateix establiment.

Adreça

Telèfon

Web

Correu electrònic 

Horari del negoci

On es pot comprar? 

S’entrega a domicili?
Sí.

Comerç i Serveis | Guia del comerç de Montbrió del Camp

23
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Llaberia Plàstics, SL
Amb 40 anys d’experiència canalitzant l’aigua i amb una gran trajectòria 
empresarial especialitzada en el sector hidràulic. Solucions hidràuliques 
globals des de la fabricació, distribució i comercialització de productes 
relacionats amb l’aigua fins a la gestió integral d’instal·lacions hidràuliques.

Disposen de més de 5.000 m² de superfície comercial destinada a la 
venda, en format d’autoservei, d’una gran varietat de productes hidràulics 
per a piscines, tractaments d’aigua, agricultura, jardineria, fontaneria i 
obra civil.

Ctra. de Reus, km 8

977 810 009

www.llaberiagroup.com

info@llaberiagroup.com

Linkedin: Llaberia Group
Facebook: llaberiahydraulicshop
Instagram: llaberiahydraulicshop

De 8 a 13 h i de 15 a 19 h.

A la pàgina web i
botigues físiques.

Adreça

Telèfon

Web

Correu electrònic 

Xarxes socials 

Horari del negoci

On es pot comprar? 

S’entrega a domicili?
Sí.

Comerç i Serveis | Guia del comerç de Montbrió del Camp
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atencioncliente@llaberiagroup.com

Ctra. de Reus, km 8

www.llaberiagroup.com

977 814 009 | 977 826 359

24
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Milratlles
Una botiga especialitzada en roba de dona, on trobaràs: roba, 
complements de dona i nens i roba interior.

Milratlles està situada a la plaça de la Vila. En ella, reben diàriament 
molts clients de Montbrió del Camp, així com de municipis veïns. Plaça de la Vila, 13

977 814 200 | 649 296 383

www.milratlles.cat

milratlles@milratlles.cat

Instagram: milratlles_moda
Facebook: milratlles

Dimarts a divendres de 10 a 13 h.
Dissabte de 10 a 13:30 h.

Al mateix establiment. A través 
de WhatsApp i Instagram.

Sí.

Adreça

Telèfon

Web

Correu electrònic 

Xarxes socials 

Horari del negoci

On es pot comprar? 

S’entrega a domicili?

Comerç i Serveis | Guia del comerç de Montbrió del Camp
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Mobles Francesch
Mobles Francesch, una empresa fundada a Montbrió del Camp l’any 
1974. A Mobles Francesch trobareu una àmplia gamma de mobiliari per a 
decorar la vostra llar, de tots els estils, dissenys, qualitats i preus. 

A la vostra disposició es troba l’experiència d’un grup de professionals 
que us aconsellaran i us podran crear projectes de decoració fent el 
vostre somni una realitat. 

Mobles Francesch dona als seus clients un tracte personalitzat, un bon 
servei postvenda i un finançament que s’adapta a les seves necessitats. 

Avinguda de Sant Jordi s/n

977 826 111

www.franceschmobles.com

info@franceschmobles.com

Facebook: franceschmobles
Instagram: franceschmobles

Dimarts a divendres: de 9:30 a 13 h i de 
16 a 18 h.
Dissabtes de 10 a 13:30 h.
Dilluns de 16 a 20 h.

Al mateix establiment.

Adreça

Telèfon

Web

Correu electrònic 

Xarxes socials 

Horari del negoci

On es pot comprar? 

S’entrega a domicili?
Sí.

Comerç i Serveis | Guia del comerç de Montbrió del Camp
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Novetats Folch
Botiga tradicional de tercera generació. 

En Novetats Folch trobareu merceria, complements de confecció, gèneres 
de punt, perfumeria, joguines, regals i molt més!

Horari del negoci

Carrer de la Riera, 6

977 826 038 

jjfolch1@hotmail.com

Dilluns a dissabte: de 10 a 13 h i 
de 17 a 20 h.
Dissabte tarda tancat.

Al mateix establiment.

Sí.

Adreça

Telèfon

Correu electrònic 

On es pot comprar? 

S’entrega a domicili?

Comerç i Serveis | Guia del comerç de Montbrió del Camp
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Mag Nebur 
Rubén, més conegut com a Mag Nebur, porta tota la vida dedicant-se 
al món de l’espectacle, ja que des de ben petit es pujava als escenaris. 
Fa màgia, disco mòbils i té una secció per a la contractació de diferents 
artistes i productes per a festes com: festa d’inflables, festa de l’escuma, 
focs artificials, etc. 

Amb prop de 300 actuacions anuals, avui dia s’ha convertit en un dels 
mags de referència al territori català, tot i que la seva màgia viatja en 
àmbit nacional. 

Carrer Vilanova, 2A, 1-D 

635 914 495

www.magnebur.es

info@magnebur.es

Facebook, Instagram i Twitter: 
magnebur

De 9 a 13 h i de 16 a 21 h.

Per telèfon, email o presencial a 
les nostres oficines de Reus.

Adreça

Telèfon

Web

Correu electrònic 

Xarxes socials 

Horari del negoci

On es pot comprar? 

S’entrega a domicili?
Sí.

Comerç i Serveis | Guia del comerç de Montbrió del Camp
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Montbike
MONTBIKE és una botiga de bicicletes on la màxima de treball és 
tenir cura de la relació amb els clients oferint un servei de qualitat i 
confiança. La botiga compta amb un equip de 5 persones (Gerard, Joan, 
Veerle, Marc i Sónia), amb servei d’assessorament sobre bicicletes i 
accessoris. Disposen d’un servei de taller amb els millors especialistes 
que s’encarreguen de revisar, ajustar i reparar la teva bicicleta i posar-la 
a punt perquè puguis gaudir-la amb completa seguretat.

La botiga també té un servei de cafè, pastissos i pastes i una selecció de 
begudes. És el lloc ideal per a reunir-se a la seva terrassa i prendre un 
cafè abans de la sortida.

Carrer de Magdalena Blay, local 1

977 826 968

www.montbike.cat

info@montbike.cat

Facebook: mbkmontbrio
Instagram: montbike.cat

Dilluns a divendres: de 9 a 13 h i 
de 16 a 20 h.
Dissabte de 9 a 14 h.
Diumenge de 8 a 14 h (només 
cafeteria).

Al mateix establiment.  

Adreça

Telèfon

Web

Correu electrònic 

Xarxes socials 

Horari del negoci

On es pot comprar? 

Comerç i Serveis | Guia del comerç de Montbrió del Camp
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Mubak
Empresa familiar que es va iniciar l’any 1979. Primer dedicada a la 
fabricació de mobles de cuina i bany, ASP, i més tard transformada en 
venda al detall de mobles, Moblestil, Merkamueble i actualment Mubak. 
S’hi pot trobar mobles per a la llar i decoració; menjadors, dormitoris, 
sofàs, matalasseria, moble auxiliar, catifes, cortines, il·luminació i regals. 

També es dona assessorament personalitzat i es fan projectes en 3D.

Av. de Sant Jordi, 82

977 826 128

www.mubak.com

tarragona@mubak.com

Facebook: mubakmuebles
Instagram: mubakmuebles

De 9:30 a 13 h i de 16 a 20 h.

Al mateix establiment. 

Adreça

Telèfon

Web

Correu electrònic 

Xarxes socials 

Horari del negoci

On es pot comprar? 

S’entrega a domicili?
Sí.

Comerç i Serveis | Guia del comerç de Montbrió del Camp
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Pintor Pere Sancho
Preparen, protegeixen i decoren superfícies interiors i exteriors, com ara 
fusta, obra, maçoneria, àrees de gruix o blanquinoses, ciment, estuc i 
metall.

Carrer Sant Antoni, 23

977 826 671 | 662 053 699

A convenir.

Contacte per telèfon.

Sí.

Adreça

Telèfon

Horari del negoci

On es pot comprar? 

S’entrega a domicili?

Comerç i Serveis | Guia del comerç de Montbrió del Camp
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Pintor Pere Soler
Preparen, protegeixen i decoren superfícies interiors i exteriors, com ara 
fusta, obra, maçoneria, àrees de gruix o blanquinoses, ciment, estuc i 
metall.

Carrer de La Pleta, 9

618 483 910 

pintatot@gmail.com

A convenir.

Contacte per telèfon.

Adreça

Telèfon

Correu electrònic 

Horari del negoci

On es pot comprar? 

S’entrega a domicili?
Sí.

Comerç i Serveis | Guia del comerç de Montbrió del Camp
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Pintor Rafel Francesch
Especialitat en pintura d’interiors, exteriors i restauracions.

Pintura amb acabats professionals sobre qualsevol classe de superfície. 
Assessorament personalitzat.

Carrer de Joan Miró, 1

658 804 560

Adaptat a les necessitats del 
client.

Contacte per telèfon.

Sí.

Adreça

Telèfon

Horari del negoci

On es pot comprar? 

S’entrega a domicili?

Comerç i Serveis | Guia del comerç de Montbrió del Camp



34

Repsol Montbrió
Una estació de servei que des de fa més de 25 anys treballa amb la 
il·lusió de millorar cada dia i donar un tracte familiar i proper a tots els 
nostres clients. Tant és així, que coneixen a cadascun dels treballadors 
que formen el nostre equip. Estació de servei amb el millor carburant i 
màxima qualitat, amb un servei immillorable. S’ofereixen productes com 
begudes, pa, tabac, etc. També disposen de servei de túnel de rentatge 
i aspiradors.
 

Ctra. T-310  km 8,6

977 826 597

www.repsol.com

mmendez@repsol.com

Facebook i Instagram: repsol

Dilluns a diumenge: de 6 a 22 h.

Al mateix establiment.

Adreça

Telèfon

Web

Correu electrònic 

Xarxes socials 

Horari del negoci

On es pot comprar? 

Comerç i Serveis | Guia del comerç de Montbrió del Camp



35

SGC Ferreters, SL
Botiga familiar amb més de 20 anys de vida. Seguint l’empresa del pare 
de representacions de material de ferreteria, van obrir una botiga que 
podia donar servei als pobles del voltant. 

Una ferreteria especialitzada amb bricolatge, llum i estris per la casa. 
També fan i munten mosquiteres. Una botiga familiar on donen un servei 
professional i assessoren els seus clients.

Av. Sant Jordi, 31

977 826 277

sgcferreters@gmail.com

Dilluns a divendres: de 9 a 13 h i 
de 16 a 19 h.
Dissabte de 9 a 13 h.

Al mateix establiment.

Adreça

Telèfon

Correu electrònic 

Horari del negoci

On es pot comprar? 

S’entrega a domicili?
Sí.

Comerç i Serveis | Guia del comerç de Montbrió del Camp
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Splash
L’Aldo i la Jacqui han creat un lloc especial on trobareu un agradable 
i còmode ambient, molt segur, amb amfitrions sempre disposats a 
resoldre qualsevol inquietud. Un espai festiu per celebrar aniversaris, 
batejos, comunions o qualsevol altre esdeveniment amb la teva família 
i amics. 

A Splash tenen tot el necessari perquè puguis gaudir sense preocupar-te 
de res!

Carrer de Magdalena Blay, 1 

877 66 14 62 
626 35 82 79 / 660 42 06 57

jacquelinejgt@hotmail.com

Facebook, Instagram: salasplash

De dilluns a divendres y/o 
festius de 10 a 14 h i de 15 a 20 h.
A partir de les 20 h són hores 
extres.

Adreça

Telèfon

Correu electrònic 

Xarxes socials 

Horari del negoci

Comerç i Serveis | Guia del comerç de Montbrió del Camp
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Taxis Roman Figueras
Amb més de 20 anys prestant servei de taxi a Montbrió del Camp les 24 
hores tot l’any. 

Un servei de taxi molt personal, amb atenció molt propera a les persones 
grans que necessiten trasllat a visites mèdiques o serveis usuals. 
Disposen de dos vehicles, un d’ells, adaptat al servei de cadira de rodes. 
 

Av. Escornalbou, 6

639 356 002

taxiromanmontbrio@gmail.com

24 hores tots els dies de l’any.

Contacte telefònic.

Adreça

Telèfon

Correu electrònic 

Horari del negoci

On es pot comprar? 

S’entrega a domicili?
Sí.

Comerç i Serveis | Guia del comerç de Montbrió del Camp
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Oficina de Correus
Correus porta des de l’any 1716 sent un servei públic de tots i per a 
tots. Han aconseguit ser el millor proveïdor de comunicacions físiques, 
digitals i de paqueteria treballant amb eficiència, qualitat i sostenibilitat; 
amb els millors professionals, la presència territorial més gran i els 
equipaments més innovadors. Formen part del dia a dia dels ciutadans, 
les empreses i les institucions, fent la seva vida més fàcil. 
 

Carrer Riera, 30 (Mercat Municipal)

915 197 197

www.correos.es

Facebook: correos.es
Instagram: correos

Dilluns a divendres: de 9:30 a 11 h.

Adreça

Telèfon

Web

Xarxes socials 

Horari del negoci

S’entrega a domicili?
Sí.

Comerç i Serveis | Guia del comerç de Montbrió del Camp
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Fruites i vedures ‘La Parada’
Una parada de fruites i verdures al Mercat Municipal. 

Des del primer dia adquirint productes de gran qualitat i proximitat. 
Verdura i fruita portada directament del pagès.

Carrer Riera, 30 (Mercat Municipal)

686 420 010 | 977 826 713

Dimarts a dissabte: de 8 a 13 h. 
Tarda de dilluns a divendres: de 
17 a 20 h.

Al Mercat Municipal.

Sí.

Adreça

Telèfon

Horari del negoci

On es pot comprar? 

S’entrega a domicili?

Mercat Municipal | Guia del comerç de Montbrió del Camp
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Carnisseria Mestre Vilella
Una empresa familiar amb una antiguitat de més de 50 anys. 

La seva especialitat és el xai i el cabrit. Tot criat de l’àmbit de proximitat.

Carrer Riera, 30 (Mercat Municipal)

695 074 968 | 977 826 713

Dimarts a dissabte: de 8 a 13 h. 
Tarda de dilluns a divendres: de 
17 a 20 h.

Al Mercat Municipal.

Sí.

Adreça

Telèfon

Horari del negoci

On es pot comprar? 

S’entrega a domicili?

Mercat Municipal | Guia del comerç de Montbrió del Camp
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CapiCua Serveis Educatius
CapiCua és una empresa dedicada a tota mena d’activitats de lleure pels 
infants d’avui en dia. El seu lema “practiquem la rialla” i el seu objectiu: 
fer feliços als seus alumnes, és el que els defineix.

Extraescolars, acollides matinals, menjadors escolars, casals d’estiu, 
colònies... Qualsevol activitat on es pugui fer feliç a la mainada, allà els 
trobareu!

Carrer del Rec, 3

977 826 109

www.serveiscapicua.cat

info@serveiscapicua.cat

Facebook: capicuaserveis
Instagram: capicua_serveis_educatius
Youtube: Cap i Cua Serveis educatius

Dilluns a divendres: de 8 a 14 h i 
de 17 a 19 h.

Per correu electrònic i per 
telèfon.

Adreça

Telèfon

Web

Correu electrònic 

Xarxes socials 

Horari del negoci

On es pot comprar? 

Educació, Esport i Salut | Guia del comerç de Montbrió del Camp
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Centre Psicopedagògic
Anna Boquera Lambea, Llicenciada en Psicologia i Ciències de l’Educació, 
Col·legiada núm. 7778, amb més de 25 anys d’experiència en ajuda i 
suport educatiu en les diferents matèries. 

Atén de forma individualitzada o en grups reduïts, depenent de les 
necessitats de cada persona. 

Des d’Educació Infantil, Primària, ESO, Graus Mitjà i Superior fins a la 
Universitat. Suport específic en Educació Especial. 

També imparteix Tallers d’Activitats Cognitives, memòria (Brain Training) 
a persones grans des de fa més de 10 anys, amb el suport de l’Ajuntament 
(actualment al Consultori Mèdic).

···REFORÇ ESCOLAR···

Dificultats d’aprenentatge

Pl. Sant Antoni, 11 · Montbrió del Camp 
T. 606.936.910 ·  aboquera15@gmail.com

Infantil, primària, ESO, BAT, 
Grau mitjà i superior

Logopèdia · Educació especial
Anglès · Català

Suport i orientació escolar
Tècniques d’estudi

Tallers de memòria per adults

REFORÇ ESCOLAR
DIFICULTATS D’APRENENTATGE

ES TREBALLA BEQUES MEC

···REFORÇ ESCOLAR···

Dificultats d’aprenentatge

Pl. Sant Antoni, 11 · Montbrió del Camp 
T. 606.936.910 ·  aboquera15@gmail.com

Infantil, primària, ESO, BAT, 
Grau mitjà i superior

Logopèdia · Educació especial
Anglès · Català

Suport i orientació escolar
Tècniques d’estudi

Tallers de memòria per adults

REFORÇ ESCOLAR
DIFICULTATS D’APRENENTATGE

ES TREBALLA BEQUES MEC

Plaça de Sant Antoni 11, 1r

606 93 69 10

aboquera15@gmail.com

Tardes i matins (a convenir).

Adreça

Telèfon

Correu electrònic 

Horari del negoci

Educació, Esport i Salut | Guia del comerç de Montbrió del Camp
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Clinica Dental Dr. Luis Gómez
Clínica dental familiar amb més de 25 anys d’experiència.

Carrer Nou, 9A, 3-5

977 826 550

www.clinicadentalmoradent.com

clinicadentalmoradent@gmail.com

Facebook i Instagram: 
clinicadentalmoradent 

Dilluns i dimecres: de 10 a 12 h i 
de 16 a 20 h.
Dimarts, dijous i divendres: de 
10 a 12 h.

Al mateix establiment.

Adreça

Telèfon

Web

Correu electrònic 

Xarxes socials 

Horari del negoci

On es pot comprar? 

Educació, Esport i Salut | Guia del comerç de Montbrió del Camp
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Clínica Veterinària Montvet
Clínica Veterinària formada per dues amigues que es coneixen fa més 
de 20 anys: l’Anna Bertran Molina (perruquera canina/felina i Auxiliar 
Veterinària) i la Montse Casado Martínez (Veterinària). L’inici de la Clínica, 
fa ja 12 anys, ve del desig de voler compaginar la vida laboral i familiar 
al municipi on viuen.

Una Clínica Veterinària amb servei de perruqueria, venda de complements 
i alimentació per a mascotes.

Passeig de Nicolau, 15, baixos B

977 833 344 /  685 745 061

info@montvet.cat

Dilluns a divendres: de 9:15 a 
12:15 h. 
Tardes i dissabtes amb cita 
prèvia.

Al mateix establiment.

Sí.

Adreça

Telèfon

Correu electrònic 

Horari del negoci

On es pot comprar? 

S’entrega a domicili?

Educació, Esport i Salut | Guia del comerç de Montbrió del Camp
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Escola de Dansa i Música 
L’escola es va fundar l’any 1981 per la Carme Borràs amb la finalitat de poder 
fer arribar la dansa i la música al poble i compartir la seva passió que ha 
crescut amb ella des dels 3 anys. Aquesta iniciativa que va començar sense 
haver-ho pensat massa, enguany arriba als 40 anys de l’escola amb molta 
feina, dedicació i formació per part de les dues germanes. 

L’Escola de Dansa és autoritzada pel Departament d’Ensenyament de la 
Generalitat de Catalunya. Les seves disciplines són: dansa clàssica, jazz, 
contemporània, creativa, claqué, percussió corporal, hip hop, pilates i 
pilates per a homes. En música: llenguatge musical, cant, piano, saxòfon, 
bateria, violí i guitarra. 

També imparteixen classes per a infants i per a adults: cursos d’estiu, 
màster classes amb professors convidats, cursos puntuals de swing, balls 
de saló, etc.

Carrer de Doctor Gener, 2

666 437 806

Escola de Dansa i Música de Montbrió 
del Camp.business.site

esdansamontbrio@gmail.com

Facebook: escola.montbrio
Instagram: escolamontbrio

De 15 a 22 h.

Al mateix establiment.

Adreça

Telèfon

Web

Correu electrònic 

Xarxes socials 

Horari del negoci

On es pot comprar? 

Educació, Esport i Salut | Guia del comerç de Montbrió del Camp
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Farmàcia Mestres
La farmàcia Mestres dona servei des de l’any 1986, on trobem els llicenciats 
per la UB: Joan Mestres Vidiella (núm. col. 663) i Joan Mestres Pedret (núm. 
col. 1751). 

Des de la farmàcia ofereixen: atenció farmacèutica, control de la pressió 
arterial, control de pes, anàlisi de glucosa i colesterol en sang. Control del 
% de greix corporal. Dermofarmàcia, dietètica, fitoteràpia, homeopatia i 
servei SPD (servei personalitzat de dosificació).

Av. Sant Jordi, 13

977 826 060 | 652 299 046 (WhatsApp)

farmaciajmestres@gmail.com
jmestres@coft.org

Instagram: farmacia_mestres

Dilluns a divendres: de 9 a 13:30 h 
i de 17 a 20:30 h.
Dissabtes de 9 a 13:30 h.

A la farmàcia o fent encàrrecs 
per telèfon o WhatsApp.

Adreça

Telèfon

Correu electrònic 

Xarxes socials 

Horari del negoci

On es pot comprar? 

Educació, Esport i Salut | Guia del comerç de Montbrió del Camp
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FisioSalut
Consulta de Fisioteràpia.
Consulta  integral de benestar amb constant aprenentatge i coneixements. 
Servei personalitzat i innovador segons les necessitats de cada pacient. 
En aquesta consulta, trobem a la Laia Pedrós col.9981: Fisioterapeuta, 
especialitzada en rehabilitació i readaptació esportiva. I a la Clara Balsells 
col. 13074: Fisioterapeuta.

Treballen per la teva salut: dolor general, problemes musculars, estrès, 
gent gran. Tractaments: teràpia manual, massatge electroteràpia, exercicis 
de recuperació, educació per a la salut, kinesotaping, punció seca. 
Novetat: Fisioteràpia pediàtrica i del desenvolupament motor. Abordatge 
terapèutic dels trastorns de desenvolupament i patologies freqüents de la 
infància. Fisioteràpia domiciliària.

Carrer Nou, 9, baixos

620 290 761

fisiosalutpriorat@outlook.es

Facebook: fisiosalutprioratimontbrio 
Instagram: fisiosalut_priorat_i_montbrio

Dilluns, dimarts i divendres: de 9 a 20 h.
Dijous de 15 a 20 h.

Al mateix establiment.

Adreça

Telèfon

Correu electrònic 

Xarxes socials 

Horari del negoci

On es pot comprar? 

Educació, Esport i Salut | Guia del comerç de Montbrió del Camp
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Impact School of English
Escola d’anglès oberta des del 2014, actualment com a IMPACT i anteriorment 
sota el nom més local de “MURUS”. La ubicació sempre ha estat la mateixa, 
en un pis particular dedicat únicament a aquesta activitat.

A IMPACT estudiants de secundària d’arreu, aprenen anglès amb el 
material més complet i en grups reduïts. De forma opcional, també es 
poden preparar els títols oficials de Cambridge English: First i Advanced. 

Carrer de la Riera, 14, 2

644 950 346 

www.impact.cat

info@impact.cat

Facebook: impactenglish.cat 

Entre setmana de 16 a 20 h.

Al mateix establiment.

Adreça

Telèfon

Web

Correu electrònic 

Xarxes socials 

Horari del negoci

On es pot comprar? 

Educació, Esport i Salut | Guia del comerç de Montbrió del Camp
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MontActiu, Centre de 
recolzament i aprenentatge
MontActiu va ser creat com a servei en el suport de l’aprenentatge l’any 
2012. Sorgí d’una inquietud de la Roca Vernet, actual directora. Aquesta és 
oferir les eines i suport necessaris als infants, adolescents i adults que ho 
necessitin, per tal d’assolir el seu procés d’ensenyament i aprenentatge el 
més planer possible. El que els fa ser diferents és el fet de tenir en compte 
a cadascú dels seus usuaris de manera individual.

Els avalen més de 10 anys d’experiència en aquest camp professional, i 
gairebé 10 anys en aquest projecte. L’eficàcia, dedicació i ganes de millorar 
sempre estan presents en els seus objectius.

Carrer Mont-roig, 1, baixos D

618 202 233

montactiucrt@gmail.com

Facebook: montactiu.centredestudis
Instagram: montactiu

Matins i tardes.

Al mateix establiment.

Sí.

Adreça

Telèfon

Correu electrònic 

Xarxes socials 

Horari del negoci

On es pot comprar? 

S’entrega a domicili?

Educació, Esport i Salut | Guia del comerç de Montbrió del Camp
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Tierra de Magos
Tierra de Magos és un espai creat amb molt d’amor en un entorn 
meravellós. La finalitat del qual és ajudar a les persones que s’apropin, 
a retrobar-se amb la millor versió de si mateixos. 

La Marisa i el Salva estaran, com sempre, encantats d’acollir i guiar a tota 
aquella persona que vagi a visitar-los. El seu repte és portar-te de la mà 
fins que trobis aquell estat de salut i de pau que et mereixes. 

Una Terra per retrobar-te amb la Màgia que hi ha dins teu. També ofereixen 
cursos i tallers en teràpies alternatives i de creixement personal.

Carrer de Riudecanyes, 28

616 190 727

www.pratscanio.com

pratscanio@gmail.com

Facebook: tierrademagosmontbriodelcamp
Instagram: tierrade_magos

Imprescindible amb cita prèvia.

Trucant, o bé per WhatsApp.

Adreça

Telèfon

Web

Correu electrònic 

Xarxes socials 

Horari del negoci

On es pot comprar? 

Educació, Esport i Salut | Guia del comerç de Montbrió del Camp
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Meraki- Espai de Benestar
Centre d’estètica i Salut, un projecte d’emprenedoria juvenil. Fa tan sols 
dos anys que estan oberts i ja estan superant una pandèmia mundial 
i els reptes del dia a dia. Al seu centre trobareu diferents serveis com: 
depilació amb cera o depilació amb làser diòde, massatges relaxants o 
quiromassatge; tractaments corporals Spa com els peeling corporals amb 
embolcall de xocolata; i tractaments corporals, reductors, anticel·lulítics 
i drenants. 

A més, trobareu tractaments facials com: higiene facial, Vit C, oxigen, o 
àcid hyarulonic; teràpies naturals com: reflexologia podal, flors de bach, 
massatges amb Reiki; i manicura, pedicura, servei de dietista i venda de 
cosmètica.

Carrer del Rec, 25, baixos 

977 833 143 / 659 280 149

www.merakibenestar.com

info@merakibenestar.com

Facebook: Meraki - Espai Benestar
Instagram: meraki.estetica_benestar

De dimarts a divendres: de 10 
a 19 h.
Dissabte de 10 a 13 h.

Al mateix establiment.

Adreça

Telèfon

Web

Correu electrònic 

Xarxes socials 

Horari del negoci

On es pot comprar? 

Educació, Esport i Salut | Guia del comerç de Montbrió del Camp
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Perruqueria Ivanna
Perruqueria Ivanna neix del somni de la seva propietària, la Ivanna 
Cabre, on fa 14 anys es va endinsar en el món empresarial i va poder 
complir la seva gran il·lusió: tenir la seva pròpia perruqueria. 

Una perruqueria unisex amb un tracte molt familiar, i en continu 
aprenentatge, per a poder oferir els millors serveis.

Carrer del Rec, 35 baixos

977 826 806

ivcafe@hotmail.com

Dimarts de 15:30 a 20 h.
De dimecres a divendres: de 
9:30 a 13 h i 15:30 a 20 h. 
Dissabte de 9 a 20 h.

Al mateix establiment.

Adreça

Telèfon

Correu electrònic 

Horari del negoci

On es pot comprar? 

Perruqueria i estètica| Guia del comerç de Montbrió del Camp



53

Perruqueria M. Pilar
La perruqueria M. Pilar és un negoci fundat l’any 1971. Ofereix tota mena 
de serveis i productes relacionats amb el cabell.

Carrer d’Avall, 9

977 826 276

mpilarcollb@gmail.com

De dimarts a dissabte: de 9:30 a 
13 h i de 15 a 19 h
Dimarts matí tancat.

Al mateix establiment, amb 
reserva prèvia.

Adreça

Telèfon

Correu electrònic 

Horari del negoci

On es pot comprar? 

Perruqueria i estètica| Guia del comerç de Montbrió del Camp
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Perruqueria Ribas
Quarta generació de barbers de la família amb trenta-set anys oferint 
servei a Montbrió del Camp. 

Es dediquen a tallar els cabells i afaitar.
Carrer d’Avall, 18

616 055 048

joseppere66@hotmail.com

Dilluns i dimarts: de 15:45 a 21 h.
De dimecres a dissabte de 9:30 
a 20 h.

Al mateix establiment.

Adreça

Telèfon

Correu electrònic 

Horari del negoci

On es pot comprar? 

Perruqueria i estètica | Guia del comerç de Montbrió del Camp

S’entrega a domicili?
Sí.
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Art i pa
Artesans de pa des de 1962. Pastisseria i cafeteria.

Aquí trobaràs pa, pastisseria, coques, vins, caves i productes gurmet.

Av. Sant Jordi, 52

977 814 014 

artipa@telefonica.net

Facebook: Artipa

De dilluns a divendres: de 7:30 
a 14:30 h.
Dissabtes, diumenges i festius 
de 8 a 14 h.

Al mateix establiment.

Adreça

Telèfon

Correu electrònic 

Xarxes socials 

Horari del negoci

On es pot comprar? 

Restauració | Guia del comerç de Montbrió del Camp

S’entrega a domicili?
Sí.
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El Cobert i La Diferència
Restaurant petit i acollidor inaugurat l’any 2003. 

El Cobert era un petit magatzem on s’hi guardaven les eines del camp. 
Amb unes quantes reformes va sorgir el restaurant d’estil rústic amb un 
menjador a la planta baixa, un menjador a la segona planta per grups i 
una tranquil·la terrassa a l’exterior. 

Arran de la pandèmia els propietaris li han donat una volta al restaurant 
i l’han anomenat El Cobert i la Diferència. 

El nou equip està format per la Cisca, la Cheryl, el Josep Maria i el Didier 
que, trobats per casualitat han volgut fusionar la Cuina Catalana i la 
Cuina Suïssa.

El Cobert i la Diferència  ofereixen vermuts, carns a la pedra, fondues, 
tapes variades, formatges ...

Carrer Nou, 58

977 82 60 06

restaurant.elcobert@gmail.com

Facebook: elcobertciscaboquera / 
restaurant el cobert 
Instagram: elcobertrestaurant

Dilluns 13h a 15.30h
Dimarts i dimecres TANCAT
Dijous 13h a 15.30h
Divendres de 13h a 15.30h i de 
20.30h a 22.30h
Dissabte de 12.30h a 15.30h i de 
20.30h a 22.30h
Diumenge de 12.30h a 15.30h

Adreça

Telèfon

Correu electrònic 

Xarxes socials 

Horari del negoci

www.elcobert.com 
www.restaurantladiferencia.com

Web

Restauració | Guia del comerç de Montbrió del Camp
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Diez Mas Uno 
Negoci familiar que va inaugurar aquest establiment el 25 de febrer de 
2017. Tot va començar amb una petita idea, i d’aquí ha anat creixent 
juntament amb tots els seus clients. 

Ofereixen servei de restauració i menjar per emportar-se. Especialitzats en 
pizzes casolanes i Döner Kebab, recentment han inclòs el servei de brasa. 

Av. Sant Jordi, 44

687 161 984 | 977 814 214

*en procés 

Facebook: diezmasuno.montbrio
Instagram: diez_mas_uno

Dimarts i dijous: de 19 a 22:30 h.
Dijous, divendres, dissabte i 
diumenge: de 12:30 a 16 h i de 
19 a 22:30 h.

Al mateix establiment, i per 
telèfon.

Adreça

Telèfon

Web

Xarxes socials 

Horari del negoci

On es pot comprar? 

Restauració | Guia del comerç de Montbrió del Camp
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“El Llagar” Asador Sidreria
Antiga hípica rehabilitada i convertida en restaurant familiar des de fa 15 
anys. Entorn rural i tranquil que permet menjar en un ambient natural i 
gaudir d’un entorn rústic i agradable. Disposa d’una magnífica terrassa 
privada i d’un pàrquing privat. 

Cuina catalana-asturiana amb una gran selecció de carns a la brasa, 
fabades asturianes, faves amb cloïsses, etc.

Ctra. Cambrils - Montbrió, km 6,2

977 833 326 | 665 179 803

www.el-llagar.com

asadorllagar@hotmail.com

Facebook i Instagram: asadorllagar

Tots els dies de 13 a 16 h. 
Dimecres tancat,  excepte 
festius.
Juliol i agost obert migdia i nits 
de 20 a 22:30 h.

Al mateix establiment.

Adreça

Telèfon

Web

Correu electrònic 

Xarxes socials 

Horari del negoci

On es pot comprar? 

Restauració | Guia del comerç de Montbrió del Camp
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Era Vaqueria
Bistronomia, restaurant i pizzeria. El seu nom deriva d’era (aranès), 
vaqueria, perquè als seus inicis estava ubicat en un lloc on es guardaven 
vaques i s’hi anava a comprar la llet.

Un restaurant de cuina mediterrània (cuina catalana, brasa, pizzes i pasta). Passeig Nicolau, 15

977 826 870 / 672 832 106 /
646 542 595

www.eravaqueria.com 

miguel.monaco51@gmail.com

Facebook: EraVaqueriaMontbrio
Instagram: eravaqueria

De 13 a 15:30 h i de 20 a 22:30 h.

Al mateix establiment.

Adreça

Telèfon

Web

Correu electrònic 

Xarxes socials 

Horari del negoci

On es pot comprar? 

Restauració | Guia del comerç de Montbrió del Camp
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Forn pastisseria Juncosa
Venda de pa, pastes, brioixeria i pastissos. 

Especialitzats en la venda de pa de pagès, barres gallegues i pans especials 
d’espelta, kamut, moresc, negre sarraí i coca de recapte.

Av. Sant Jordi, 31

977 826 132

pastisseriacompte@gmail.com

Facebook: Forn Juncosa
Instagram: fornjuncosa

De dimarts a diumenge: de  
7:30 a 14 h i de 17 a 20 h. (Els 
diumenges només al matí).

Al mateix establiment.

Adreça

Telèfon

Correu electrònic 

Xarxes socials 

Horari del negoci

On es pot comprar? 

Restauració | Guia del comerç de Montbrió del Camp
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Forn cafeteria Llaveria
Negoci familiar de quarta generació, que va començar essent forn de pa i 
ha anat evolucionat. Ara, al capdavant, són tres germans. 

Els productes que ofereixen són pa i coques fetes artesanalment, per 
ells mateixos, així com magdalenes i brioixeria. També ofereixen cafès i 
begudes.

Carrer del Rec, 5

639 028 342

rosallaveria@telefonica.net

Facebook: Llaveria

De 7:30 a 14 h i de 17 a 20:30 h. 

Al mateix establiment.

Adreça

Telèfon

Correu electrònic 

Xarxes socials 

Horari del negoci

On es pot comprar? 

Restauració | Guia del comerç de Montbrió del Camp
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Korko Restaurant 
Amb més de 40 anys d’experiència, Korko Restaurant ofereix una cuina 
elaborada i casolana amb productes de proximitat. 

Ofereixen cuina elaborada i casolana, bacallà a la llauna, estofat de 
vedella, caragols a la llauna i molt més. Av. Sant Jordi, 30

977 83 33 96 | 659 315 686

bar-restaurant-korko.business.site

korko.restaurant.tapes@gmail.com

Facebook: Bar-restaurant Korkó
Instagram: restaurant_bar_korko

De 13 a 16 h i de 20 a 23 h.
Dissabtes i diumenges: de 9 a 
16 h i de 20 a 23 h.

Al mateix establiment.

Adreça

Telèfon

Web

Correu electrònic 

Xarxes socials 

Horari del negoci

On es pot comprar? 

Restauració | Guia del comerç de Montbrió del Camp
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Raconet Braseria
Un restaurant familiar, acollidor i de menjar artesà, realitzat pel xef Pablo 
Sánchez i servida per la Montserrat Mestre.

Al Raconet Braseria trobareu una gran varietat de plats de la dieta 
mediterrània amb especialitat en brasa. Carrer de Fructuós Canonge, s/n

977 833 300 

www.raconet.es

raconet1@gmail.com

Facebook: Braseria Raconet
Instagram: Raconet_braseria

De dimarts a diumenge: de 13 
a 15:30 h. 
Divendres i dissabte de 20 a 
22:30 h.

Al mateix establiment.

Adreça

Telèfon

Web

Correu electrònic 

Xarxes socials 

Horari del negoci

On es pot comprar? 

Restauració | Guia del comerç de Montbrió del Camp
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Restaurant Torre dels Cavallers
Restaurant en un bonic entorn que ofereix una àmplia cuina tradicional i 
mediterrània. 

Disposa d’una terrassa espectacular, d’una gran zona d’aparcament, i de 
diverses sales per a dinars i sopars d’empresa, esdeveniments, o bé entre 
amics i familiars.

Crta. de Cambrils, 1

977 826 108

www.torredelscavallers.com

latorredelscavallers@gmail.com
compreslatorre@gmail.com

Facebook: torredelscavallers
Instagram: torre_dels_cavallers

Dimarts, dimecres i dijous: de 
13 a 17 h.
Divendres i dissabte de 13 a 17 h, 
i de 20 a 23 h.

Al mateix establiment.

Adreça

Telèfon

Web

Correu electrònic 

Xarxes socials 

Horari del negoci

On es pot comprar? 

Restauració | Guia del comerç de Montbrió del Camp
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Ve de Gust 
Empresa familiar de dues emprenedores de Montbrió del Camp: la Glòria 
i l’Antònia, que posen molt d’esforç i ganes en què tot surti bé. 

Ofereixen servei de cafeteria i esmorzars, amb un gran assortit 
d’entrepans freds i calents, i també vegetals. Trobaràs brioixeria variada, 
pastisseria per encàrrec (amb la col·laboració de Xocosave). I també 
coques de recapte de ceps i llonganissa, i d’espinacs, amb la col·laboració 
del Forn Domingo.

Plaça de la Vila, 5

977 833 400

www.vedegustmontbrio.com

vedegust@gmail.com
info@vedegustmontbrio.com 

Facebook: Vedegustmontbrio
Instagram: vedegust_

De 7:30 a 14 h, i de 17 a 21 h. 
Dissabtes i diumenges: de 7:30 
a 14 h. 

Al mateix establiment. 

Adreça

Telèfon

Web

Correu electrònic 

Xarxes socials 

Horari del negoci

On es pot comprar? 

Restauració | Guia del comerç de Montbrió del Camp
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Allianz
Agència exclusiva d’assegurances i gestió de comunitats de propietaris. 
Actualment, hi treballen 4 persones i s’ofereixen serveis d’assegurances 
en general. 

Hi destaca l’assegurança de la llar, de vida, plans de pensions i també 
d’inversions. Pel que fa a la gestió immobiliària, gestionen 45 comunitats 
de propietaris ubicades al municipi i en pobles veïns.

Passeig de Nicolau, 1

977 826 851 

www.allianz.es/agencia/carlesserrano.
html

carles.serrano@allianzmed.es

Facebook i Instagram: Allianz

De dilluns a divendres: de 9:30 
a 13:30 h, i dues tardes a la 
setmana de 16:30 a 19 h. 

Al mateix establiment.

Adreça

Telèfon

Web

Correu electrònic 

Xarxes socials 

Horari del negoci

On es pot comprar? 

Serveis assessoria i financer | Guia del comerç de Montbrió del Camp
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Box 68
Empresa jove constituïda l’any 2017, tot i que el taller va iniciar la seva 
activitat l’any 1968. S’ha anat gestionant en tres etapes diferents: Josep 
Maria Folch, qui va iniciar l’activitat el 1968. Santiago Monné, qui li 
adquireix el negoci l’any 1981 fins al 2017 i que el traspassa finalment al 
Daniel Galceran. Després d’una profunda reforma del local i actualització 
dels equips existents, han aconseguit una evolució ascendent cada any 
respecte a l’anterior, tant en l’aspecte econòmic, com de volum i qualitat 
de treball. 

Box 68 obre les portes per a donar servei als usuaris de turismes i vehicles 
comercials lleugers. Actualment, disposen de 2 vehicles de substitució, un 
turisme i un comercial lleuger, per poder donar servei tant a particulars 
com a empreses que els necessitin.

Carrer de Sant Antoni, 84

977 826 317

info@box68.eu

De 9 a 14 h i de 15 a 19 h.  

Al mateix establiment.

Adreça

Telèfon

Correu electrònic 

Horari del negoci

On es pot comprar? 

Tallers mecànics, indústria i construcció| Guia del comerç de Montbrió del Camp
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Excavacions Santiago Borrell
Empresa amb més de 30 anys d’experiència en moviments de terres i 
muntatges d’escullera, seguint les característiques del terreny i les 
necessitats adequades en cada cas.

Passeig Nicolau, 23

686 987 323 

excavacionssbsl@gmail.com

A convenir amb el client.

Contacte per telèfon o correu 
electrònic. 

Sí.

Adreça

Telèfon

Correu electrònic 

Horari del negoci

On es pot comprar? 

S’entrega a domicili?

Tallers mecànics, indústria i construcció | Guia del comerç de Montbrió del Camp
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Folch, la fàbrica d’Agulles
Gràcies a la tenacitat i plena dedicació del Jordi Folch, qui es va 
incorporar a la fàbrica d’agulles al cap de 14 anys, Folch s’ha convertit en 
líder mundial de fabricants d’agulles del segle XXI. 

Actualment, l’empresa familiar, amb gairebé 100 anys d’història, està 
dirigida pel Josep M. Folch, la quarta generació de la família. Aquí trobaràs 
més de 150 models d’agulles diferents. La col·lecció d’agulles per fer 
puntes de coixí més complet del món, agulles per a modista, imperdibles 
de tots els colors, didals, clips carnissers, de papereria, agulles de cosir, 
makassars, kits de treballs manuals per a nens, etc.

Av. Sant Jordi, 6

977 826 196 

www.folch.com

silvia@folch.com

Instagram: alfileresfolch
Facebook: alfileresfolch

Atenció al públic de 9 a 14 h. 

Al mateix establiment.

Adreça

Telèfon

Web

Correu electrònic 

Xarxes socials 

Horari del negoci

On es pot comprar? 

S’entrega a domicili?
Sí.

Tallers mecànics, indústria i construcció| Guia del comerç de Montbrió del Camp
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Giménez Ganga 
Aquest negoci es dedica a la fabricació de persianes, mosquiteres, 
tendals i cortines.  

Aquí hi trobaràs articles per a reformar la llar, persianes, mosquiteres, 
tendals, cortines i pèrgoles. Pol. Ind. Carrer de l’Arbocet, 2

977 826 008

www.gimenezganga.com

beli@gimenezganga.com

Facebook: gimenezgangaslu
Instagram: gimenez_ganga

De 8 a 13:30 h, i de 15 a 18 h.

Al mateix establiment.

Adreça

Telèfon

Web

Correu electrònic 

Xarxes socials 

Horari del negoci

On es pot comprar? 

Tallers mecànics, indústria i construcció | Guia del comerç de Montbrió del Camp
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Petites Obres Horaci 
Francesch
Empresa especialitzada en obres. Execució d’obra nova i obra vella, amb 
dedicació i responsabilitat. 

Carrer de Barcelona, 26, 2n

609 440 382

tina.horaci@gmail.com

Disponibilitat 24 hores. 

Contacte directe amb l’empresa. 

Adreça

Telèfon

Correu electrònic 

Horari del negoci

On es pot comprar? 

S’entrega a domicili?
Sí.

Tallers mecànics, indústria i construcció| Guia del comerç de Montbrió del Camp
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Serralleria Torres
Empresa familiar nascuda l’any 1984 i dedicada a la fabricació metàl·lica. 
L’evolució dels materials i de les feines els ha permès obrir noves vies 
d’especialització, destacant la fabricació i la instal·lació de tota mena de 
portes. Especialitzes en manteniments particulars, d’empreses privades 
i d’administracions públiques.

La seva capacitat ofereix un servei integral des de la fabricació i muntatge 
de portes, reixes, escales i baranes, a la col·locació d’automatismes 
incorporats als productes finals. Fan treballs d’acer inoxidable i disposen 
d’una maquinària per a treballar la forja artística.

Av. d’Escornalbou, 4

977 826 438

www.serralleriatorres.wixsite.com/
serralleriatorres

serralleriatorres@gmail.com

De 8 a 13 h, i de 15 a 18 h.

Al taller.

Adreça

Telèfon

Web

Correu electrònic 

Horari del negoci

On es pot comprar? 

S’entrega a domicili?
Sí.

Tallers mecànics, indústria i construcció | Guia del comerç de Montbrió del Camp
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Tallers Matas 
Empresa familiar amb més de 50 anys d’història, iniciada pel pare. 

Es dediquen a reparacions de cotxes, servei ITV i servei de grua. 

Av. Sant Jordi, 42

977 826 084

automocioigruesmatas@yahoo.com

De dilluns a divendres:
de 9 a 13 h, i de 15 a 19 h. 

Al mateix establiment. 

Adreça

Telèfon

Correu electrònic 

Horari del negoci

On es pot comprar? 

Tallers mecànics, indústria i construcció| Guia del comerç de Montbrió del Camp
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Tallers Mont-Camp
Empresa dedicada a la reparació de vehicles des de 1900. Es dediquen a 
la reparació de vehicles automòbils i agrícoles. 

 

Carrer del Mestre Vallès, 13

977 826 519

tallersmontcamp@gmail.com

De 8:30 a 13 h, i de 15 a 19 h.

Al mateix establiment.

Adreça

Telèfon

Correu electrònic 

Horari del negoci

On es pot comprar? 

S’entrega a domicili?
Sí.

Tallers mecànics, indústria i construcció | Guia del comerç de Montbrió del Camp
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V8 Enginyeria
V8 Enginyeria és una empresa amb experiència i amb iniciativa 
emprenedora. El seu objectiu és oferir uns serveis d’enginyeria posats 
al dia, tal com marquen les noves normatives. Volen garantir un temps 
de lliurament eficient, amb la qualitat que s’exigeix en aquest camp, i a 
uns preus ajustats.

Realitzen legalitzacions i projectes d’activitats, projectes d’obra i 
direccions, instal·lacions elèctriques i d’energia solar, instal·lacions de 
clima, fred i gas, certificacions tècniques, etc. 

 

Av. Capelleta, 11 

667 527 092

www.v8e.net

v8evalls@gmail.com 
jaume.valls@v8e.net

Al mateix establiment.

Adreça

Telèfon

Web

Correu electrònic 

On es pot comprar? 

S’entrega a domicili?
Sí.

Tallers mecànics, indústria i construcció| Guia del comerç de Montbrió del Camp
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MC7
L’empresa MC7 és una empresa de construcció i reformes de tota mena 
d’obra nova i d’obra vella.

 

Carrer de Fructuós Canonge, 2A 1’1

679 91 53 11 / 655 34 45 47 / 630 66 27 11

Adreça

Telèfon

S’entrega a domicili?
Sí.

Tallers mecànics, indústria i construcció| Guia del comerç de Montbrió del Camp

construccionsmc7@gmail.com
Correu electrònic 
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Funerària Pedrola
Negoci familiar amb més de 130 anys d’història. El seu principal objectiu 
és estar a prop de les famílies i ajudar-los en tot el procés que s’ha de 
seguir el dia que s’acomiada a un familiar. 

Són conscients de la responsabilitat que comporta acompanyar a la 
família en uns moments tan durs. Per això, ofereixen un servei adaptat 
a les necessitats de cada família. S’encarreguen d’oferir una atenció 
integral, és a dir, des del moment de la mort, fins a l’últim adeu (sigui en 
cementeri o incineració).

Carrer Vilanova, 17

629 424 989

joelbape@hotmail.com 

Servei 24 hores.

Adreça

Telèfon

Correu electrònic 

Horari del negoci

Funerària | Guia del comerç de Montbrió del Camp
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