Catàleg de la pagesia de Collserola
Directori d’experiències de producció agrària de
Collserola. Vine a tastar un Parc per sucar-hi pa!

Crèdits
Parc Natural de la Serra de Collserola, gener 2018
Equip tècnic
Arran de terra. Eines per a la dinamització local agroecològica
Serveis tècnics del Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola
Disseny i edició
Espai Nòmada
Serveis tècnics del Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola
Fotografies:
Imatges cedides per la pagesia de Collserola
Amb el suport de:
Diputació de Barcelona
Ajuntament de Barcelona
Ajuntament de Sant Cugat del Vallès

Presentació
Al Parc Natural de la Serra de Collserola es produeixen i elaboren una gran diversitat d’aliments de qualitat. L’objectiu d’aquest catàleg és donar a conèixer i posar en valor els productes alimentaris de Collserola, així com la pagesia que els produeix, i sensibilitzar sobre
la importància que té l’activitat agropecuària pel manteniment de la sostenibilitat ecològica,
econòmica i social del Parc Natural.

Un parc per sucar-hi pa!
El principal valor de Collserola és la seva diversitat biològica. Per conservar la biodiversitat de
la serra és imprescindible mantenir la diversitat d’hàbitats i el mosaic agroforestal típic de les
regions mediterrànies. Aquest paisatge en mosaic, teixit amb retalls de bosc, cultius, pastures,
rieres i hortes, és fruit d’un procés de coevolució entre la natura i les societats humanes que
s’ha desenvolupat durant milers d’anys. Actualment, per tal de conservar els valors naturals
del parc i els serveis ecosistèmics que aquest ens brinda, és fonamental mantenir el desenvolupament equilibrat i sostenible de l’activitat agrària i silvopastoril, que al llarg dels segles ha
modelat el paisatge de la serra.
El manteniment de l’agricultura, la ramaderia i la silvicultura és important més enllà de la
seva contribució a la conservació de la biodiversitat de Collserola. D’ell depèn la preservació
del valuós patrimoni cultural que aquestes activitats ens han llegat, tant en les seves formes
materials (masies, cellers, mines, cabanes de pastor, marges de pedra seca…) com immaterials
(coneixements, valors, tècniques, tradicions…). I també en depenen força llocs de treball, així
com la possibilitat de proveir d’aliments de proximitat i qualitat la ciutadania que habita els
municipis del Parc Natural.
La millor manera de contribuir a mantenir l’activitat agrària que es desenvolupa a Collserola
és consumir els aliments que produeix la pagesia del parc. Per mitjà d’aquest catàleg podràs
conèixer els pagesos i pageses de la serrra, les característiques del seus projectes productius
i quins són i on es poden adquirir els aliments que produeixen i elaboren.
Contribueix a mantenir l’agricultura a Collserola i… bon profit!

Catàleg de la pagesia de Collserola

CA N'OLLER
• Municipi
Montcada i Reixac

• Productes
• Xai

• Comercialització
• A domicili
• Botigues

Contacte:
Av. Rasos de peguera 67, 3° 1a
08033 Montcada i Reixac
carlosmm180@gmail.com
Tel.:626.431.671

Horari i punt de venda:
La nostra carn la pots trobar al
mercat de Sant Cugat, a la parada
Carn Selecta Moises.

Presentació
Tal com ho van fer el meu avi i el meu pare bans que jo, faig de
pastor a Collserola i d’aquesta manera mantinc viu un ofici tradicional que fins fa poques dècades era molt present en aquest
territori. Gestiono un ramat de 300 ovelles de raça Ripollesa
i també tinc 20 cabres. Pasturem terres a Montcada i Reixac,
Barcelona i Cerdanyola i venem els xais a particulars i a una
carnisseria de Sant Cugat del Vallès.

CAL FIGUERAS
• Municipi
El Papiol

• Productes
• Tomàquet mandó de Collserola
• Hortalisses
• Fruita

• Comercialització
• A domicili
• Botigues
• Distribuïdora

Contacte:
Polígon 2 parcel·la 53 del Papiol.
08754 El Papiol
ramonfiguerasgarriga@yahoo.es/
pere_figueras@yahoo.es
Tel.:606.701.734/687.996.093
web: http://www.calfigueras.com/

Horari i punt de venda:
Venem a domicili, a diverses
botigues i també a Mercavallès.

Presentació
A casa som pagesos tradicionals de tota la vida. Tenim camps al
Parc Agrari del Baix Llobregat, on fem horta i fruita dolça,
i a Collserola, on tenim cirerers. Formem part de l’Associació de
Defensa Vegetal del Baix Llobregat, fem producció integrada
i comptem amb els segells de producte fresc i venda de proximitat de la Generalitat de Catalunya.

CAN
NOMCARLETS
DEL PRODUCTOR
• Municipi

Presentació

Nomdelmunicipi
Barcelona

Des d’un de
Paragràf
enclavament
presentacióprivilegiat
del productor....
al Parc Natural de la Serra de
Collserola, a Barcelona, orientades directament al Mediterrani,
maduren les nostres mandarines ecològiques en els més de
dos mil dos-cents arbres plantats a menys de 5km de la Plaça
de Catalunya. A Can Carlets no disposem de cambres frigorífiques ni magatzem, les nostres mandarines romanen a l’arbre
fins que rebem una comanda.

• Productes
• Mandarines
LListadeproductes

• Comercialització
••
•
•

Apadrinament
nnnnnn
A domicili
Supermercat

• Model productiu

Contacte:
Camí de Sant Cebrià, 117 08035
Barcelona
inpromont@inpromont.es
Tel.:934.271.052
web: http://www.cancarlets.com

Horari i punt de venda:
Horari i punt de venda:

Tenim un sistema d’apadrinament
d’arbres, un compromís amb el
medi ambient que té un retorn
tangible en forma de delicioses
mandarines. A més també repartim a domicili i a una cadena de
supermercats.

NOMDOMÈNECH
CAN
DEL PRODUCTOR
• Municipi

Presentació

Nomdelmunicipi
Sant Cugat del Vallès
i El Papiol

Som unade
Paragràf
família
presentació
pagesa del
queproductor....
fa més de quaranta anys que ens
dediquem a l’agricultura. La nostra activitat principal és la gestió
de l’hípica que tenim a la finca, però també dediquem molts
esforços i il·lusió a cultivar els nostres camps de farratges, fruita
dolça i horta. A la finca treballem dues generacions de pagesos
de Collserola.

• Productes
• Productes
•

• LListadeproductes
• Fruita
• Farratges
Comercialització
• hortalisses
• nnnnnn

• Comercialització
• Model
productiu
• Finca
• Botigues
• Cooperativa / grup de consum
• Mercat

Contacte:
Carretera de Molins de Rei a Caldes, Km 6 08174 Sant Cugat
masiacandomenech@gmail.com
Tel.: 660.513.360
web: https://www.facebook.com/
Horari
i punt de venda:
Hipica-Can-Domenech/

Horari i punt de venda:
Fem venda directa a la finca
divendres, dissabte i diumenge.
En temps de cireres ens hi pots
trobar cada dia. També venem al
mercat de Sant Cugat i a diverses
botigues de queviures de Rubí,
Mirasol, Valldoreix i Sant Cugat.

CAN MIANO
• Municipi
Sant Feliu de Llobregat

• Productes
• Hortalisses
• Cargols
• Bolets

• Comercialització
• Finca
• Botigues
• A domicili

Contacte:
Camí de Can Miano s/n 08980
Sant Feliu de Llobregat
paqui_moreno_ortiz@hotmail.com
Tel.:677781734

Horari i punt de venda:
Fem venda directa a la finca i
distribuïm a particulars i botigues
especialitzades.

Presentació
Som tres germans que hem iniciat un projecte productiu diversificat que inclou una granja de cargols, la producció de bolets
i el cultiu d’hortalisses. Som nouvinguts als sector però tenim
molta empenta i il·lusió.

CAN PUIG
• Municipi
El Papiol

• Productes
• Tomàquet Mandó de Collserola
• Cabrit
• Hortalisses

• Comercialització
•
•
•
•

Finca
Restaurants
A domicili
Botigues

Contacte:
Camí de Can Puig 008754 ElPapiol
sabrinacom2001@gmail.com
Tel.:659.671.230
web:https://lacasadeleslletres.
wordpress.com/can-puig/

Horari i punt de venda:
Tots els nostres productes es
poden adquirir i degustar a l’agrobotiga de la masia de la finca i
al nostre restaurant El cafè de la
casa de les lletres, a Barcelona.

Presentació
A Can Puig estem desenvolupant una iniciativa basada en
l’alimentació ecològica i sostenible. Cultivem hortalisses i criem
cabrits de raça autòctona de Rasquera, pollastres de Pota Blava
del Penedès i ànecs de l’Empordà. Tots els animals són criats
en llibertat i segons els criteris de la Producció Agrària Ecològica. Aquesta iniciativa s’emmarca dins del projecte del Grup Cru
d’incentivar l’agricultura sostenible i ecològica, basada en els
conceptes de slow food cuina i KM 0.

CAN ROLDÁN
• Municipi
Sant Just Desvern

• Productes
• Hortalisses

• Comercialització
• Botigues
• Restaurants

Contacte:
Av. de la Riera, 40
08960 Sant Just Desvern
fidecasa@fidecasa.com
Tel.:932.725.779
web: https://www.facebook.com/
Can-Roldan-el-teu-hort-familiar

Horari i punt de venda:
La producció que tenim la comercialitzem a una botiga de la zona,
el supermercat Elena, i a una
masia restaurant, Can Carbonell,
on part dels calçots i les carxofes
que serveixen són nostres.

Presentació
La finca de Can Roldán és un enclavatge privilegiat per la
producció d’horta i verdura: tenim aigua de tres pous diferents
i terra, amb 13 hectàrees de superfície. La producció actual és
molt minsa, però estem cercant una persona o col·lectiu que
pugui aprofitar tot el potencial que té la finca.

CAN
NOMSANTOI
DEL PRODUCTOR
• Municipi

Presentació

Nomdelmunicipi
Molins de Rei

Som els pagesos
Paragràf
de presentació
de la Masia
del productor....
de Can Santoi, al barri de muntanya de Molins de Rei «La Rierada», al centre del Parc Natural
de Collserola. Fem agricultura tradicional, orgànica, ecològica
certificada. Ens dediquem al cultiu de varietats antigues recuperades i busquem els sabors i les qualitats perdudes durant els
anys. Per això produïm en els camps fruita i verdura com abans,
també fem melmelades amb receptes recuperades de la
memòria dels nostres avis i àvies. Treballem en xarxa amb productors de la zona i cooperatives agroecològiques de València.

• Productes
•

• Tomàquet
LListadeproductes
Mandó de Collserola
• Hortalisses
• Fruita
Comercialització

• Comercialització
• nnnnnn
• Cooperativa
• Model
productiu
• A domicili
• Finca
• Restaurants

Contacte:
C/ del Pont, 16
08750 Molins de Rei
cansantoi2015@gmail.com
Tel.:616.786.867
web: https://www.facebook.com/
Horari
cansantoii punt de venda:

Horari i punt de venda:
Distribuïm durant tota la setmana a domicili a Barcelona
i rodalies, i venem també a la
finca. L’agrobotiga de la Masia
de Can Santoi està obert divendres i dissabte de 10 a 13 h.

FRANCESC BANCELLS BORRÀS
• Municipi

Presentació

Nomdelmunicipi
Sant Cugat del Vallès

Cultivo conreus
Paragràf
de presentació
extensius
del
deproductor....
secà des de fa uns 20 anys en
camps ubicats en diversos municipis del Vallès Occidental. Dins
el Parc Natural de Collserola cultivo unes 60 hectàrees

• Productes
• Cereals
LListadeproductes
• Farratges

• Comercialització
• Comercialització
• nnnnnn
• Distribuïdora

• Model productiu

Contacte:
Torre Negra s/n 08172 Sant Cugat
del Vallès
francescbancells@gmail.com
Tel.:619.569.853

Horari
Horari ii punt
punt de
de venda:
venda:
La major part de la collita la venc
a les cooperatives agràries de la
zona, que la transformen en pinso
per a l’alimentació animal.

JARDINS DE LA SERRETA
• Municipi
Sant Cugat del Vallès

• Productes
• Hortalisses

• Comercialització
• Finca

Contacte:
Camí de la Serreta, 147
08198 Sant Cugat del Vallès
jardinsdelaserreta@gmail.com
Tel.:653.920.110
web: https://www.facebook.com/
Jardinsdelaserreta/

Horari i punt de venda:
Venem a la mateixa finca. Pots venir a visitar-nos i fer la teva collita
els dilluns, dimecres i divendres
de 10 a 12.

Presentació
Conreem hortalisses ecològiques aplicant tècniques naturals
inspirades en la permacultura. Potenciem varietats tradicionals
que recordin els sabors de l’hort dels nostres avis. Venem directament a la nostra finca al bell mig de Collserola, on la gent pot
viure l’experiència de collir la verdura que vol endur-se a casa.
El nostre objectiu és la divulgació de l’horticultura natural i per
això també oferim tallers i cursos per ensenyar de forma pràctica com conrear un hort d’autoconsum.

NOM
LA
RURAL
DEL PRODUCTOR
DE COLLSEROLA
• Municipi

Presentació

Nomdelmunicipi
Sant Cugat del Vallès

La Rural de Collserola
Paragràf
presentació
vadel
serproductor....
creada per l’Alfred i el Xavi per tal
de produir i vendre verdura ecològica en l’àmbit del Parc Natural. En el nostres camps treballats amb molta cura i passió hi
podeu trobar molta diversitat d’hortalisses, algunes de varietats
tradicionals. Treballem també amb el Chus i el Pepe del Rusc
Negre, que endolceixen les cistelles amb mel de producció
local i pasturen les seves cabres prop dels nostres camps.
Abastim d’hortalisses ecològiques a gairebé 100 famílies de
Collserola.

• Productes
•

• Tomàquet
LListadeproductes
Mandó de Collserola
• Hortalisses
• Mel
Comercialització

• Comercialització
• nnnnnn
• Cooperativa/grup de consum
• Model
productiu
• Mercat
• A domicili
• Finca
• Restaurants

Contacte:
C/ Can Llobet, 5
08197 Sant Cugat del Vallès
larural.collserola@gmail.com
Tel.:685.502.454
web: https://www.facebook.com/
Horari
i punt de venda:
laruraldecollserola/

Horari i punt de venda:
Ens podeu trobar tots els diumenges al mercat de la plaça Miquel
Ros de la Floresta, o contacteu
amb nosaltres per més informació
dels altres canals de comercialització que tenim (grup de consum,
cistella a domicili, etc.)

LA
NOM
VINYA
DELDE
PRODUCTOR
CAN FONT
• Municipi

Presentació

Nomdelmunicipi
El Papiol

Sóc un pagès
Paragràf
de presentació
autodidacta
deltotalment
productor....
apassionat pel meu ofici, al
que em dedico professionalment des de l’any 2005. Faig horta
i també tinc oliveres i fruita dolça, tot en ecològic. Formo part
de Rebrot Pagès, una xarxa de pagesos ecològics a nivell del
Baix Llobregat, i també estic en contacte amb altres pagesos
de producció ecològica d’arreu del país.

• Productes
•

• Tomàquet
LListadeproductes
Mandó de Collserola
• Hortalisses
• Fruita
Comercialització
• Oli
• nnnnnn

• Comercialització
• Model
productiu
• Cooperativa / Grup de consum
• Botigues
• Mercat
• Restaurants

Contacte:
C/ Diputació 15-17
08754 ElPapiol
jolive@vinyadecanfont.com
Tel.:670.497.999

Horari
Horari ii punt
punt de
de venda:
venda:
Ens podeu trobar cada segon
i últim dissabte de mes de
9h a 14 h al Mercat de Pagès
de Sant Cugat del Vallès, a
la plaça de Sant Pere. A més,
també treballem amb grups
de consum, restaurants i botigues.

L'OLIVERA.
NOM DEL PRODUCTOR
CAN CALOPA
• Municipi

Presentació

Nomdelmunicipi
Barcelona

Som unade
Paragràf
cooperativa
presentació
dedel
producció
productor....
vitivinícola i un Centre
Especial de Treball (CET) per a persones amb discapacitat que
actualment acull 12 persones. La finalitat del projecte és elaborar vins de qualitat a Barcelona i promoure la integració social
i laboral de les persones del CET. La iniciativa es desenvolupa
a la finca de Can Calopa de Dalt, que compta amb una masia
que conserva elements tardo-gòtics del segle XVI.

• Productes
• Vi
LListadeproductes
• Oli

• Comercialització
• Comercialització
•

• nnnnnn
• Finca - Agrobotiga
• Botigues
Model
productiu
• Restaurants
• Supermercat

Contacte:
Ctra. BV-1468 de Molins de Rei a
Vallvidrera, km. 4,8
08017 Barcelona
visitescancalopa@olivera.org
Tel.:646.619.188

Horari
i /www.olivera.org/
punt de venda:
web: http:/
Horari i punt de venda:
A la masia hem habilitat una
agrobotiga on podeu adquirir els
nostres productes i els d’altres
pagesos/es de Collserola.

L'ORTIGA
NOM DEL PRODUCTOR
• Municipi

Presentació

Nomdelmunicipi
Sant Cugat del Vallès

L’Ortiga va
Paragràf
denéixer
presentació
l’any 2010
del amb
productor....
la voluntat de dinamitzar i
difondre l’agricultura sostenible a l’entorn de Sant Cugat del Vallès i la Serra de Collserola. Produïm hortalisses ecològiques a la
finca de Can Monmany (Valldoreix) i som una opció per aquelles
persones que busquin consumir d’una altra manera: ecològic,
de proximitat, de temporada i de pagès. També oferim recursos
pràctics tant per començar un hortet com per a persones vinculades al món de l’agricultura; proposem activitats a aquelles
escoles que creuen que l’alimentació i l’agricultura són temàtiques transversals amb un gran potencial educatiu; i treballem
a través de l’agricultura social per a què l’alimentació ecològica
sigui una opció també per a persones en risc d’exclusió social.

• Productes
•

• Tomàquet
LListadeproductes
Mandó de Collserola
• Hortalisses
• Oli
Comercialització

• Comercialització
• nnnnnn
• Cooperativa/grup de consum
• Model
productiu
• A domicili
• Mercat
• Botigues

Contacte:
Avinguda de Can Monmany s/n
08197 Sant Cugat del Vallès
delhortacasa@lortiga.cat
Tel.:636.700.432
web: http://www.lortiga.cat/

Horari i punt de venda:
Horari i punt de venda:
Ens podeu trobar al mercat de Valldoreix tots els dissabtes al matí,
al carrer Bruc, a tocar de l’estació
de Ferrocarrils de la Generalitat
de Catalunya a Valldoreix. També
repartim a domicili, treballem amb
grups de consum i amb algunes
botigues.

MARCEL BRAU
• Municipi

Presentació

Nomdelmunicipi
Cerdanyola del Vallès

Cultivo conreus
Paragràf
de presentació
extensius
del
deproductor....
secà des de fa uns 20 anys en
camps ubicats en diversos municipis del Vallès Occidental. Dins
el Parc Natural de Collserola cultivo unes 30 hectàrees, totes en
ecològic

• Productes
• Cereals
LListadeproductes
• Farratges

• Comercialització
• Comercialització
• nnnnnn
• Distribuïdora

• Model productiu

Contacte:
Carrer Vallès , 28
08290 Cerdanyola del Vallès
Tel.:616.472.804 / 935.603.570

Horari i punt de venda:
Horari
La
collita ilapunt
venc ade
les venda:
cooperatives agràries de la zona , que
la transformen en pinso per a
l’alimentació animal.

OLI
NOM
TINET
DEL PRODUCTOR
• Municipi

Presentació

Nomdelmunicipi
Molins de Rei i El Papiol

Sóc pagès
Paragràf
deapresentació
temps parcial
deldes
productor....
de fa 20 anys. Actualment cultivo
3 hectàrees d’oliveres arbequines, arbosanes i olesanes de les
que extrec un oli ecològic de gran qualitat que venc a particulars i botigues gourmet.

• Productes
• Oli
LListadeproductes

• Comercialització
•• A
domicili
nnnnnn
• Botigues

• Model productiu

Contacte:
C/ Verdaguer, 94, baixos 1a 08750
Molins de Rei
olitinet@olitinet.cat
Tel.:639.602.952

Horari ii punt
punt de
de venda:
venda:
Horari
Venc l’oli al detall, contacta amb
mi si estàs interessat/da!

RAMADERS DE LA VALL DE SANT JUST
• Municipi
Sant Just Desvern

• Productes
• Xai

• Comercialització
• Botigues

Contacte:
ramadersdelavall@gmail.com
Tel.:933735501

Horari i punt de venda:
Ens podreu trobar al supermercat
Elena de Sant Just Desvern i a
altres botigues de la zona.

Presentació
Els Ramaders de la Vall de Sant Just som una societat formada
per en Manuel, el pastor del nostre ramat, l’Isidre, que és ramader del Solsonès i coneix molt el sector, i el Ramón, de Carns
Prior, en l’àmbit de la comercialització. Tenim un petit ramat
d’ovelles, que va estar molt ben cuidat pel Cayetano, l’antic pastor que encara ens dóna un cop de mà. La nostra és una carn
de qualitat i de proximitat per als veïns i veïnes de Collserola. Un
projecte que ajuda a mantenir la Vall de Sant Just, dóna feina a
un pastor i recupera l’activitat ramadera a la serra.

http://www.parcnaturalcollserola.cat/cataleg-de-productors

