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El Soler de Pre� ana és un projecte circular, 
on cada part del cercle té la seva importància i 

fa � ncionar el conjunt.
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Tot comença al El Soler de Preixana:
una casa de pagès i de pagesos. 

Ubicada al cor de Catalunya, al petit poble de 
Montmajor. És on vivim la família que, generació 
rere generació, hem tingut cura de la terra que 
dóna aliment als nostres animals. Una família, on 
cada membre aporta el seu granet de sorra, el seu 
saber i la seva energia per tirar endavant.

Els fruits que obtenim de la terra els destinem a 
l’alimentació dels animals. Sabem què mengen ells 
i, per tant, sabem què mengem nosaltres.

la casa



Són la part més important del cercle: 
tots els altres elements giren al seu voltant. 

Partim de la filosofia que si ells estan bé, nosaltres 
estem millor... i ho fem tot perquè així sigui.

S’alimenten del què collim a la nostra terra i del 
què cullen pagesos ecològics veïns. 

També mengen pinso ecològic fabricat a la 
comarca veïna, el Bages.

els animals

Els n� tres animals cre� en al seu ritme, 
sense presses i amb unes condicions de benestar 

que els permet estar sans i tranquils durant les diferents etapes 
de la vida; tenen espai sufi cient per fer � ercici i accés a l’aire lliure. 



la carn Porc i vedella els elaborem en obradors a 15 minuts de 
casa i en fem la distribució nosaltres mateixos. 

Duem a terme una venda de circuit curt i de proximitat, 
acord amb la nostra manera de pensar i de produir.

Tot aquest conjunt fa que la nostra carn sigui d’una 
qualitat excel·lent, gustosa, saludable i sostenible. 

Us animem a provar-la!
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