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Mongofre Vell

Mongofre  vell  és  el  lloc  on  nosaltres  vàrem  viure  durant  16  anys,  era  una  explotació 
principalment lletera, on es realitzava formatge per al consum propi. A més de les vaques de 
munyir teníem bens, cabres, porcs, gallines i un cavall.

Cada temporada estival sembràvem la nostra pròpia verdura, melons, síndries, etc. de terra seca, 
és a dir, sense reg. 

Amb el pas del temps, el rendiment econòmic del lloc va anar disminuint a causa de la crisis 
econòmica, en aquell moment el propietari va trobar que la millor opció era treure les vaques,  
pensant així, que hi hauria menys despeses. La primera vegada que es va parlar del tema amb el 
pagès, es va decidir intentar reduir altres costos per poder seguir amb la producció de llet, però 
la insistència del propietari ens va portar a plantejar-nos quin negoci hi hauria si deixàvem de 
munyir. Després de donar-li moltes voltes es va decidir llevar les vaques, fet que va provocar 
que nosaltres comencéssim a pensar en altres opcions, dins aquestes, l’inici d’un nou projecte 
intentant mantenir també el lloc, fet que no va ser possible per falta d’acord amb el propietari.  
Això ens va fer arribar al punt de deixar el lloc i iniciar una nova vida.

Santo Domingo SC

Nosaltres teníem un terreny amb desús on vam pensar que podríem fer una inversió i construir 
un nou negoci.  Aprofitant que el  nostre fill  gran havia realitzar  el  grau mitjà de Tècnic en 
Producció Agroecològica a l’escola de Sa Granja, vam decidir  que ens podíem dedicar a la 
producció de verdura ecològica. Era un tema molt nou per a nosaltres, però amb esforç, molta 
il·lusió i una gran inversió vam aconseguir el nostre objectiu. 

Vam haver de realitzar moltes obres a causa del desús de les terres, entre les quals, llevar les  
penyes d’algunes tanques i afegir terra. Nosaltres també vam haver de despedregar a mà per 
poder llevar les  pedres més grosses. 

A més vam comprar tota la maquinaria necessària, vam donar d’alta la finca com a ecològica i 
vam utilitzar  i  modificar  un magatzem com a botiga,  ja que fem venta directa  i  cistelles  a 
domicili. 

Encara que els  inicis  són complicats  i  no portem al  mercat  ni  un any,  tenim uns objectius 
propers  per  a  evolucionar.  Actualment,  estem realitzant  un  projecte  per  tal  de  millorar  les 
instal·lacions. 

Dades de contacte i/o per a més informació:  

 productesecologicssantodomingo@gmail.com 

 facebook.com/EcologicSantoDomingo

 Ctra Sant Lluís-Punta Prima, s/n

 Telèfon: 648 869 297

 Amb el suport  de


