COMERÇOS D’ESPECIAL INTERÈS
POBLACIÓ: ESTERRI D’ÀNEU
a. CASA TEIXIDOR. EMBOTITS ESTERRI I CARNS TEIXIDOR
Embotits tradicionals. Venda de carn pròpia. Venda de formatges i altres
productes de la zona
b. COALIMENT.
Supermercat de productes. Venda de carn ecològica i embotits artesans.
Venda de productes com formatges i iogurts de producció pròpia “Lo
Gormand”
c. CARNISSERIA I SUPERMERCAT PLUS FRESC.
Supermercat. Carnisseria amb venda de carn de ovella “xisqueta” del seu
propi ramat.
d. PASTISSERIA “L’ANEUENCA”
Venda de pa i pastisseria. Han creat els “rocs de Sant Maurici” pastes fetes
amb productes de la zona.
e. CASA MANELA
Venda de diaris, revistes, mapes i records de la zona
f. ESIERRI BIKES
Venda i reparació de bicicletes. Lloguer de material d’esquí
g. VERMELL
Botiga de records i productes artesanals.
h. ARÀNEU
Venda de roba esportiva, material d’esquí i de muntanya i lloguer de material
d’esquí i raquetes de neu. Escola d’esquí.
i. LO REBOST DE BONABÉ
Especialitat tapes km.0 (de proximitat). També és agrobotiga.

POBLACIÓ: GAVÀS
LA ROSETA DE GAVÀS.
Creació i venda de productes propis. Elaboració de formatges de cabra i
derivats, del seu propi ramat.

POBLACIÓ: TÍRVIA
PASTISSERIA DE TIRVIA
Venda de productes propis. El millor pa de pagès i coca de
feta amb forn de llenya.

pastisser

POBLACIÓ: AINET DE CARDÓS
a. EMBOTITS VALL CARDÓS
Venda de productes propis. Embotits tradicionals.
b. IOGURTS D’AINET (CAL JOANET)
Venda de productes propis. Iogurts, formatges fresc i mató de vaca.

POBLACIÓ: TAVASCAN
PISCIFACTORIA
A la piscifactoria es dediquen a la criança de la truita de riu. Capten aigua que
baixa directament dels llacs, sense haver passat per cap població o instal·lació, fet
que en garanteix la màxima qualitat. Elaboren productes com caviar de truita,
truita fumada, paté de truita i altres que també venen a la seva botiga.

POBLACIÓ: ALTRON
FORMATGERIA ARTESANA “LA PEÇA D’ALTRON”
Venda de productes elaborats propis. Formatge de vaca fet amb el mètode
tradicional.

POBLACIÓ: RIALP
XARCUTERIA I CARNISSERIA BOTÉ.
Venda de carn i embotits de carn de poltre català pirinenc, corder del país i
embotits d’elaboració pròpia.

POBLACIÓ: SURP
FORMATGERIA ARTESANA “CASA MATEU”
Formatge artesà de llet d’ovella i creació de iogurts amb llet d’ovella.

POBLACIÓ: SORT
a. LA LIONESA
Pastisseria amb elaboració pròpia. Especialitat amb pastes de nous de la
Noguera Pallaresa.
b. TROS DE SORT
Formatgeria artesana. Llet de vaca fresca i formatges amb reconeixement
internacional. Agrobotiga molt interessant.
c. CELLER “LO BATLLIU”
Vins d’alta muntanya. Degustació i venda al “Cafè Pessets”
d. LOTERIA “LA BRUIXA D’OR”
Administració de loteria. Loteria nº 1 de Sort.

