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1. Introducció 
 

El canvi climàtic1 i altres impactes socioambientals del sistema agroindustrial, sumats al declivi 
energètic i de matèries primes, plantegen la necessitat d'una transformació accelerada dels 
sistemes de proveïment alimentari; una transició orientada a la sobirania alimentària, en la que 
totes les baules de la cadena del circuit alimentari passin a ser més locals i ecològiques. Només 
amb aquestes estratègies de relocalització podrem reduir la petjada de carboni dels sistemes 
agroalimentaris. I només amb sinèrgies rurals-urbanes equilibrades podrem transitar cap a 
sistemes alimentaris sostenibles i territorialitzats.  

 

 

Actualment, aquesta aposta relocalitzadora dels circuits alimentaris prova d’obrir-se pas des del 
món associatiu, el teixit de la petita i mitjana empresa, l’economia social i les administracions. A 
les ciutats es comença a assumir que la manera en la que es proveeixen d'aliments té un impacte 
crucial en la realitat de les zones rurals, les emissions de gasos d’efecte hivernacle o la 

contaminació hídrica. Això ha dut a un procés de reactivació i redefinició d’unes polítiques 

alimentàries metropolitanes que havien estat majoritàriament desmantellades al llarg del darrer 
segle. 
 

Defensar el “Dret a l’Alimentació Adequada” implica la co-responsabilització de l’administració 

pública en totes les baules de la cadena, no només a les zones rurals i al voltant de la producció, 
sinó també a les zones urbanes al voltant de la distribució, el consum i la gestió dels residus. 
Camps, productores o aliments passarien de ser considerats béns mercantils subjectes 
únicament al principi de la maximització del benefici econòmic a ser considerats “bens comuns 
alimentaris2”. El debat actual sobre la necessitat de fixar preus mínims pels productes 
agroalimentaris il·lustra la vigència d'aquest plantejament.  
 

Tal com ha afirmat la Conferència de Nacions Unides sobre Comerç i Desenvolupament 2019, 
“els països desenvolupats i els que estan en vies de desenvolupament necessiten un gir en el 
paradigma: de la revolució verda a una autèntica intensificació de l'agricultura ecològica3". La 
OMS i la FAO reblen el clau afirmant que “les dietes sostenibles són aquelles que generen un 
impacte ambiental reduït i que contribueixen a la seguretat alimentària i nutricional i al fet que les 
generacions actuals i futures portin una vida saludable4". La pròpia Unió Europea reconeix el 
caràcter insostenible del sistema alimentari actual, i ha llançat el programa d’investigació i 

                                                
1 El 2015 la ramaderia i l’agricultura van representar l’11% de les emissions de Catalunya. No obstant, la dada no inclou 
el balanç comparatiu entre importació i exportació d'aliments. L'any 2016 les importacions doblaven les exportacions. 
2 José Luís Vivero Pol, 2014: https://www.soberaniaalimentaria.info/numeros-publicados/54-numero-23/315-entender-
la-alimentacion-como-un-bien-comun 
3 https://unctad.org/es/PublicationsLibrary/tdr2019overview_es.pdf 
4http://www.fao.org/3/ca6640en/CA6640EN.pdf 

https://www.soberaniaalimentaria.info/numeros-publicados/54-numero-23/315-entender-la-alimentacion-como-un-bien-comun
https://www.soberaniaalimentaria.info/numeros-publicados/54-numero-23/315-entender-la-alimentacion-como-un-bien-comun
https://unctad.org/es/PublicationsLibrary/tdr2019overview_es.pdf
http://www.fao.org/3/ca6640en/CA6640EN.pdf
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innovació, Food 2030, per millorar les dietes i promoure sistemes alimentaris intel·ligents i 
climàtics des d’una visió circular i de innovació vinculada a l'empoderament comunitari. El Pacte 

de Milà de polítiques alimentàries sostenibles, de 2015, cristal·litza aquesta aposta en l’àmbit 

municipalista. 
 

A Barcelona, assistim a una fase d’acumulació de forces marcada pels intents d’escalar 

iniciatives pioneres, així com d’incidir en l'evolució de Mercabarna, els Mercats Municipals o la 
Contractació i Compra Pública Municipal. Totes elles són institucions i àrees d’acció de gran 
importància estratègica com a instruments de planificació pública, però també condicionades per 
les dinàmiques insostenibles del sistema agroindustrial dominant i la governança neoliberal. 
 

En aquest context, Agròpolis es planteja com l’altaveu de les noves polítiques alimentàries 
urbanes. Unes polítiques co-produides destinades a ampliar la sobirania alimentària, tant cara 
endins -promovent un canvi d’hàbits de consum i una «ruralització» de la ciutat- com cara enfora 
-impulsant un increment substancial del proveïment alimentari provinent del món rural, i en 
especial del cinturó agrari metropolità. 

 

 
Per vertebrar aquestes passes entenem que és necessari un portal virtual de referència que doni 
a conèixer i enxarxi tant les polítiques alimentàries agroecològiques municipals com els serveis 
-ja siguin de l’administració o de la societat civil- que faciliten a la ciutadania l’accés a circuits 

curts, espais urbans ruralitzats i altres recursos agroecològics. La sensibilització, la informació, 
la formació, l'assessorament i els recursos han de formar part de la caixa d'eines que el portal 
d’Agròpolis posi a disposició de la ciutadania. 

 

Agròpolis és proposa com un portal i una xarxa simultàniament, és a dir, com una eina de 
comunicació i al mateix temps com un segell federador. Un element vertebrador, tant de les 
iniciatives comunitàries i empresarials agroecològiques urbanes, com dels equipaments 
municipals vinculats a les polítiques alimentàries. D’aquesta manera, Agròpolis esdevindrà un 

referent de ciutat en la promoció d’una alimentació justa, saludable i sostenible. 
 
Per complementar i reforçar aquesta funció virtual i vertebradora, entenem que Agròpolis també 

https://ec.europa.eu/research/bioeconomy/index.cfm?pg=policy&lib=food2030
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ha de disposar, abans o després, d’un espai de referència físic obert al públic, dotats de recursos 

pràctics i inspirador en el seu propi funcionament. 
 

 
 

Però no es tracta de crear una nova institució partint de zero sinó d’enxarxar el que ja existeix, 

trenant així la trama d’horts municipals, horts comunitaris, mercats de pagès, comerços 

sostenibles, restaurants agroecològics, paradistes verds, grups de consum, aules ambientals, 
fires i aplecs, horts escolars, cuines i obradors comunitaris, menjadors col·lectius ecològics, 
espais logístics i de distribució, espais de formació, compostadores comunitàries, etc. 
 

Agròpolis xarxa-portal seria així una estructura co-produïda, impulsada i gestionada des de 
l'administració municipal conjuntament amb els actors del sector. I entenem que el seu principal 
referent ha de ser l’Espai Participat de Polítiques Alimentàries, espai impulsat pel Comissionat 
d’Economia Social, Desenvolupament Local i Política Alimentària. Al mateix temps, l'Estratègia 
d'Impuls a la Política Alimentaria (EIPA) i l'Estratègia d'Agricultura Urbana 2019-2030 del 
Comissionat d’Ecologia han de ser els seus padrins i impulsors. 
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Aquest triple concepte d'Agròpolis: xarxa, portal virtual i espai físic, s’inspira en el que ja existeix 

en àmbits complementaris que compten amb recursos i equipaments de referència. En el camp 
de l’ESS, podem citar a Coòpolis, als Ateneus cooperatius o al Consorci del Far. En el camp de 
l’associacionisme a Torre Jussana o al CRAJ. En el camp de la sostenibilitat i l’educació 

ambiental a la Fàbrica del Sol o a la xarxa d’Aules Ambientals. 

2. Objectius 

 
2.1 Objectius compartits 
 
Nombrosos programes i plans municipals, metropolitans, provincials, catalans, europeus i 
mundials tenen com a objectiu impulsar sistemes alimentaris sostenibles orientats pels principis 
de l’agroecologia i que fomentin una alimentació saludable i adequada. Entre aquests plans que 
tenen relació amb la temàtica destaquen: 
 

Ajuntament de Barcelona 

Pla Clima 2018-2030 

Declaració d’Emergència Climàtica 2019-2020 

Conclusions de la Taula per l’Emergència Climàtica 2019-2020 

Pla d'Impuls a l'Economia Social i Solidària 2016 

Estratègia d'Impuls a la Política Alimentària 2016-2019 (EIPA) 

Secretaria de l'Eix Muntanya 

Pla del Verd i la Biodiversitat 2012-2020 

Estratègia d'Agricultura Urbana 2018-2030 

Programa de Patrimoni Urbà d'ús i gestió comunitàries 2018 

Estratègia d’inclusió i de reducció de les desigualtats socials 2017-2027 

Programa Ajuntament + Sostenible (A+S) 

Model col·laboratiu pel Dret a l’Alimentació Adequada 2019 

Pla Estratègic de Mercats 2015-25 - Pla Municipal de Mercats 

Estratègia de Residu Zero 2016 

Estratègia d’impuls del Consum Responsable 2016 

Mesura de Govern d’Impuls de la Salut Comunitària a Barcelona 2016 

Pla estratègic dels espais litorals de la ciutat 2019 

Focus infància i ciutadania 2017-2020 

La Comunificadora, programa d’Impuls de projectes d’Economia Col·laborativa del Procomú 2017, 
Barcelona Activa 

Altres administracions locals i regionals 

Carta Alimentària de la Regió Metropolitana de Barcelona (CARM) 2019, dins el procés del Pla Estratègic 
Metropolità de Barcelona 2030 

Pla d'Acció per a la Transició Agroecològica de Collserola 2018-2020, Consorci del Parc de Collserola 

Pla Especial de Protecció del Medi Natural i del Paisatge del Parc Natural de la Serra de Collserola 
(PEPNat) 2018, Consorci del Parc de Collserola 

Pla Clima i Energia 2030, Àrea Metropolitana de Barcelona 

https://bcn.coop/
https://treball.gencat.cat/ca/ambits/economia_social/vols_crear_una_cooperativa_o_una/ateneus/
https://bcnsostenible.cat/web/punt/consorci-el-far-centre-de-referencia-del-mar
http://www.tjussana.cat/
https://crajbcn.cat/
https://ajuntament.barcelona.cat/lafabricadelsol/ca
https://ajuntament.barcelona.cat/lafabricadelsol/ca/content/aules-ambientals-de-barcelona
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Manifest de la Xarxa de Municipis per l’Economia Social i Solidària 2017 

Pla Estratègic i Operatiu 2016-2020 de la Xarxa de Productes de la Terra, Diputació de Barcelona 

Nacions Unides, Unió Europea i altres organitzacions internacionals 

Agenda 2030 - Objectius de Desenvolupament Sostenible, Nacions Unides (veure Annex 4)  

Nova Agenda Urbana Habitat III Nova Agenda Urbana, Nacions Unides  

Informe “Agricultura ecològica per al segle XXI”, 2019 Nacions Unides 

C40 Climate Leadership Group 

COP 21 - Acord de París pel canvi climàtic 2017-2021 

Decenni de las Naciones Unides sobre nutrició 2016-2025 de la OMS 

Guia de dietes saludables i sostenibles 2019, FAO-OMS 

Programa Food 2030, Unió Europea 

Informe “Cities and Circular Economy for Food”, 2019 Fundació Ellen MacArthur 

 
En l’actual context d’Emergència Climàtica, és especialment important que Agròpolis reculli i 
reforci les mesures del Pla Clima de Barcelona. Com resumeix la Declaració d'Emergència 
Climàtica que acaba de realitzar l'Ajuntament de Barcelona, "La producció d’aliments és 
responsable d’entre un quart i un terç de les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle d’arreu 
del món. Barcelona és en aquest sentit clarament consumidora: es consumeixen 650 quilos 
d’aliments per habitant a l’any, però només entre el 10% i el 15% són de producció local. A més, 
els experts coincideixen en que una dieta sana és clau per reduir els índex d’obesitat i els riscos 
de malalties greus en l’edat adulta. 
 
Agròpolis ha de ser una eina al servei de l'objectiu de promoure canvis logístics i cultural en la 
distribució alimentària. Concretament, reforçaria els següents objectius recollits als capítols de 
Sobirania Alimentària, Consum Responsable, Acció Cultural pel Clima o Cooperació Climàtica: 
 

13.7. Impartir formació interna específica de consum responsable dins l’Ajuntament. 

13.9. Aplicar i potenciar l’ús dels criteris de compra social i ambiental en la compra i la contractació 
pública. 

15.1 
Potenciar la visió agroecològica, una proposta amb un enfocament triple (com una ciència, un 
moviment social i una proposta de pràctiques agràries), treballant amb projectes i amb el teixit 
i fomentant els vincles dels actors que hi estan relacionats. 

15.5 Promoure el consum de productes alimentaris ecològics i de proximitat entre la ciutadania 

15.7 
Conscienciar a la ciutadania de la important contribució de l’alimentació (cadena alimentària, 
distribució, hàbits alimentaris i pautes de consum) al canvi climàtic. Fer de les escoles espais 
on transmetre els valors d’una alimentació saludable i sostenible. 

15.8 
Fer el pas cap a una dieta més saludable i baixa en carboni, és a dir, augmentant la producció 
i el consum de productes ecològics i de proximitat, impulsant dietes més fresques i riques en 
proteïna vegetal (i per tant, reduint-ne la carn) i menys processades (precuinats) 

15.11. Lluitar contra el malbaratament alimentari. 

16.3. Visibilitzar els compromisos, les accions i les bones pràctiques dels diversos actors. 

16.5. Enfortir la participació del teixit social del territori. 

16.7. Dur a terme accions de conscienciació i demostratives de proximitat. 

16.9. Garantir l’accés a la informació climàtica. 

18.12. 
Promoure la innovació i establir vincles amb centres de recerca per generar nou coneixement 
en relació amb el canvi climàtic. 

18.18. Crear un atles de resiliència que incorpori els mapes de vulnerabilitats. 

http://www.nature.com/articles/nplants2015221?error=cookies_not_supported
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2.2 Missió i objectius Agròpolis 
 

La missió d’Agròpolis és donar a conèixer els recursos agroecològics metropolitans i 
facilitar-ne l’accés a tota la ciutadania, en el marc de l’emergència climàtica i la transició 
ecosocial. 
 

Objectius: 
 

1 
Donar a conèixer a la ciutadania les accions locals i metropolitanes cap a la sobirania 
alimentària, així com altres pràctiques i exemples inspiradors a nivell català, estatal, europeu i 
mundial. 

2 Federar una xarxa de referència en l’àmbit de la transició cap a sistemes alimentaris sostenibles 
i territorialitzats. 

3 Ser una finestra a l’Espai Participat de polítiques alimentàries. 

4 Fomentar la intercooperació i la retroalimentació entre espais diversos. 

5 Visibilitzar les iniciatives agroecològiques de la ciutat mitjançant un segell comú. 

6 Posar recursos pràctics a l'abast dels veïns i veïnes. 

7 Sumar suport comunicacional a una política alimentària municipal orientada cap a la SbA. 

8 Apostar pel creixement dels recursos financers i tècnics dedicats a polítiques alimentàries. 

9 Ampliar la co-producció entre l’administració i l'àmbit agroecològic, enfortint els espais comuns 
de treball i dinamització. 

10 Impulsar l’assessorament de projectes productius en totes les baules de la cadena alimentària, 
adoptant els criteris de l’ESS. 

11 
Promoure la formació agroecològica en àmbits com l’agricultura urbana i periurbana, la 
dinamització de projectes comunitaris, la ruralització, la gestió del cicle de l’aigua o el 
compostatge. 

3. Agròpolis Xarxa 

 
3.1 Renombrar Agròpolis 
 

Les polítiques alimentàries amb orientació agroecològica de l’anterior mandat (2015-2019) s’han 
agrupat sota el nom d’EIPA, acrònim d'Estratègia de Impuls de les Polítiques Alimentàries. No 
obstant, aquesta denominació no satisfà la necessitat de generar una marca pública atractiva i 
co-produïda, raó per la qual fins ara venim utilitzant el terme “Agròpolis” com a paraigües 
conceptual i comunicatiu. El nom d’Agròpolis s’ha utilitzat públicament per primer cop per 
nombrar l’Espai Participat, espai en el que organitzacions del sector donen feed-back a les 
polítiques alimentàries municipals i expressen les seves opinions i propostes. No obstant, no es 
tracta d’un nom definitiu. A continuació aprofundim en els objectius i en les possibilitats 
semàntiques que se'n podrien derivar. 
 
Nota: al llarg del document utilitzem el terme "Agròpolis" perquè encara no existeix una 
alternativa, però els autors som favorables a explorar un canvi. 
 
La recerca d’un nom adequat ha de complir dos objectius que fins a cert punt són contradictoris. 
D’una banda, el nom ha de constituir un significant prou transversal i no excessivament connotat, 
per poder acollir tot l’espectre d’accions que giren al voltant del tema de l’alimentació, així com 
per poder arribar a un públic ampli des del rol institucional de la funció pública. De l’altre, ha de 
ser un nom capaç de reflectir una aposta política per un nou model alimentari transformador, 
missió en la que no podem comptar gaire amb la terminologia del «verd» i la «sostenibilitat», ja 
que actualment aquests termes poden designar per igual polítiques divergents, inclús 
antagonistes o obsoletes. De fet i malauradament, constatem que inclús l’expressió «proximitat» 
està sent desgastada per l’acció d’algunes empreses que en fan una interpretació molt laxa. 

https://ajuntament.barcelona.cat/omic/ca/actualitat/estrategia-dimpuls-de-la-politica-alimentaria-2016-2019
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Davant l’emergència climàtica i les recomanacions de les Nacions Unides (FAO i OMS) per 
efectuar un trànsit ràpid cap a models agroecològics, considerem necessari que les polítiques 
alimentàries públiques apostin amb decisió per conceptes com «transició», «descarbonització», 
«agroecologia», “comuns alimentaris”, “dret a l’alimentació adequada”, «sobirania alimentària», 
«relocalització», «circuits curts», «km0» o «ruralització». Amb el benentès de que aquestes 
paraules han d’assignar-se a polítiques coherents amb aquests significats, doncs el contrari 
implicaria endinsar-nos en un nou cicle de deslegitimació semàntica. 
 
El nom adequat ha de reflectir les 
polítiques alimentàries que actualment 
està plantejant l’Ajuntament de 
Barcelona en la seva aposta pels circuits 
curts i la promoció del proveïment de 
proximitat i ecològic. La promoció del 
Dret a l’Alimentació Adequada des de 
l’Àrea de Drets Socials o el mateix Pla 
del Clima, on la Sobirania Alimentària 
s’ha establert com un dels eixos, són 
també indicadors d'aquesta direcció. 
 
Els Mercats Municipals, els horts urbans 
municipals o la participació en la 
governança de Mercabarna han estat 
durant les darreres dècades els últims 
bastions d’una política alimentària que 
en gran mesura s’ha anat deixant en 
mans del mercat i les regulacions (o 
desregulacions) supramunicipals. Ara 
aquest andamiatge es vol redreçar i 
enriquir, amb una aposta més decidida per la proximitat i tot el que això implica, tant a nivell de 
consum (circuits curts) com a nivell de producció (cinturó agrari metropolità, sistemes ciutat-
regió). És important doncs que el nom i els lemes que nombrin aquesta aposta visibilitzin aquesta 
orientació. Aquestes són algunes propostes, en format brainstorming. 
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Marca: 

 
 
Lemes o subtítols: 

 

3.2 Segell i senyalització 

 
Segons el títol escollit podrem generar un logo que doni forma al imaginari conceptual triat. El 
conjunt de logo + títol + lema pot esdevenir una marca; un segell federador. Aquest segell pot 
ser emprat a nivell digital, per exemple en els materials de comunicació o en iniciatives que hagin 
rebut una subvenció vinculada a les polítiques alimentàries o participin en programes municipals. 
El logo-marca també pot ser emprat a escala física, com un instrument de senyalització 
mitjançant cartells metàl·lics identificatius, a l’estil dels cartells vermells en forma de B que 
indiquen que ens trobem en un equipament municipal. 
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En ambdós casos, tant en suport físic com digital, del que es tracta és de promoure una iniciativa 
de senyalització que federi establiments, fires, equipaments i tots els recursos per una 
alimentació adequada de la ciutat que en vulguin formar part. 

3.3 Mapeig 

 
El mapeig és una extracció de dades que constitueix una eina central en el diagnòstic d’un 
territori. En aquest cas no partim de zero, sinó de mapeigs ja realitzats, com ara: 
 

 Barcelona+Sostenible  
 Pam a Pam 
 Ruralitzem 
 Ets el que menges 
 Rezero Comerç Verd   
 Cooperatives de consum a Barcelona 

  
Aquesta feina de mapeig ens ha servit per estructurar la proposta de web i ordenar els continguts. 
A l’Annex 1 incloem les dades bàsiques recollides, organitzades en quadres. Es tracta de work-
in-progress a completar en una segona fase del projecte, ja que cada pocs mesos apareixen, 
muten o tanquen projectes. Complementem aquests quadres amb un model de fitxa que recull 
informació més detallada de cada entitat, hort, equipament o establiment detectat; n’oferim 
alguns exemples a l’Annex 2. 
 
Després d'haver analitzat els recursos ja existents, considerem que no es tracta de crear un nou 
mapa que dupliqui els mapes existents, sinó de incrustar i hipervincular dins la web, segons 
correspongui a cada secció. En concret, i donada la seva qualitat i capacitat d’actualització, 
proposem el mapa de Barcelona+Sostenible com a referent principal. No obstant, en aquest 
primer mapeig ja hem detectat establiments i projectes que no figuren a la web de 
Barcelona+Sostenible, raó per la qual proposem que l'equip de la segona fase d'Agròpolis 
estableixi un canal de comunicació amb l'equip de Barcelona+Sostenible per intercanviar 
informació i enriquir el mapa. 
 
Exemples de retroalimentació de mapes i recursos són la utilització del mapa de Pam a Pam per 
part de Coòpolis o la col·laboració local amb el mapa de Barcelona+Sostenible per part del Mapa 
Verd de Sarrià. 

3.4 Xarxa 

 
La Xarxa d’Agròpolis estaria formada per aquells grup i persones adherits a l'Espai Participat. 
Això és podria fer mitjançant l'adhesió a un Compromís per un Sistema Alimentari Urbà amb 
Justícia Climàtica. Proposem redactar aquesta carta des de l’Espai Participat els propers mesos 
i com a part de la segona fase. 
 
Donada la varietat i qualitat dels bancs de recursos i mapes ja existents, no considerem tan 
prioritària la feina de mapejar com la d'estimular tot allò que generi un procés d’enxarxament 
actiu. És a dir, si la fase d’extracció de dades del teixit territorial ja està en gran mesura realitzada, 
del que es tracta és d'enriquir l'acció comú en una lògica de co-producció. 
 
Considerem l’Espai Participat com l’espai natural de co-producció sobre el que s’ha d’assentar 
aquest treball en xarxa, un marc per contactar els diferents projectes i fer créixer la malla de 
col·laboracions ja existent. Proposem doncs un plantejament específic d’enxarxament, basat en 
anar a buscar els actors i convidar-los a les següents iniciatives específiques: 
 
 

1 Sumar-se a l’Espai Participat si encara no en formen part 

2 Signar el Compromís per un Sistema Alimentari Urbà amb Justícia Climàtica 

https://bcnsostenible.cat/
https://pamapam.org/ca/
http://ruralitzem.cat/
https://etselquemenges.cat/cooperatives
http://www.rezero.cat/societat-residuzero/comerverd
http://www.cooperatives.barcelona/
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3 Opció d’utilitzar el logo d’Agròpolis en els seus materials 

4 Formar part de la xarxa de proveïment del CIAP i promoure’n el seu segell participat 

5 Formar part de la xarxa d’establiments que utilitzen el REC 

 
La xarxa també es pot reforçar amb una línia pròpia de subvencions i amb la senyalització física 
dels equipaments vinculats a la xarxa. 
 
La vinculació amb els productes del CIAP o la utilització del REC -com eines de promoció del 
consum alimentari de proximitat- les vinculem a la Capitalitat Europea de l’Alimentació del 2021. 
És en aquest marc que podem dedicar recursos a dissenyar i implementar aquests programes. 
 
En el cas del REC, la proposta és que els integrants de la xarxa que ofereixen serveis acceptin 
el pagament en aquesta moneda en una part dels seus intercanvis comercials. La moneda REC 
no fa només referència al Besòs, zona on s’iniciava el Rec Comtal, sinó a una infraestructura 
agrícola primordial en la història de la ciutat, de manera que el nom REC és també molt adient 
per incorporar una línia de promoció alimentària de proximitat a la ciutat. 
 
Segons la pròpia definició, el REC (Recurs Econòmic Ciutadà) és la moneda ciutadana de 
Barcelona, una variant de les monedes anomenades socials o locals. És un sistema d’intercanvi 
ciutadà complementari i paritari a l’euro, que permet fer transaccions entre les persones, les 
entitats i els comerços que l’accepten. Es presenta com una alternativa al sistema econòmic i 
monetari dominant globalitzat. Les monedes socials afavoreixen el comerç de proximitat i 
reinverteixen els beneficis a la comunitat. El REC (Ɍ) és una moneda exclusivament digital, que 
s’utilitza mitjançant una aplicació al mòbil. En la seva fase pilot ha estat utilitzada com una de les 
accions del projecte B-Mincome realitzat als barris de la Franja del Besòs a partir de suports 
econòmics a mil famílies que participen en processos intensius d’inserció sociolaboral. Els diners 
rebuts com RECs han servit per promoure el consum en els comerços del barri adherits a la 
moneda ciutadana i facilitar a les persones a productes, en bona part alimentaris. 
 
Considerem doncs que el REC pot esdevenir un recurs en la promoció del consum de proximitat 
d’aliments saludables, sostenibles i justos. La capitalitat pot ser el marc idoni per a una estratègia 
d’introducció del REC en els circuits curts. El primer pas ha de ser comptar amb una xarxa 
d’establiments i entitats vinculades amb l’alimentació i disposats a utilitzar-lo sota determinades 
condicions. Un segon pas pot ser que els ciutadans puguin comptar amb un bo de descompte 
apadrinat per la “capitalitat”, com un incentiu per realitzar les seves compres a qualsevol dels 
establiments adherits (fins a una quantitat màxima) com una manera de donar a conèixer tant la 
xarxa com la capitalitat. Es tractaria doncs d’establir una fil conductor que vinculi la xarxa de 
productes del CIAP, la xarxa de punts de venta d’Agròpolis, el REC i la capitalitat. 
 
Una inspiració per aquesta aposta és el que ja es fa amb la Sol Violette a Toulouse, la Turuta a 
Vilanova i la Geltrú o el Bristol Pound. Com argumenten a Toulouse, la moneda, promoguda per 
la xarxa d’economia social local, esdevé en aquests casos un instrument de relocalització5. Per 
la seva banda, el projecte Turuta és un projecte d'intercanvi i enriquiment mutu; un exemple de 
microeconomia de transició. En el cas del Bristol Pound, el projecte treballa directament amb els 
productors locals per facilitar la comercialització dels seus productes facilitada per la moneda 
social. 
 
Una altre possibilitat de sinèrgia entre REC i polítiques alimentàries és oferir l’opció de guanyar 
REC’s a partir del treball en granges metropolitanes o d’altres accions comunitàries (a la Turuta 
per exemple cada hora de treball es paga amb 10 Turutes) o com a retribució per l’aportació de 
residus alimentaris domèstics a espais de compostatge comunitari; tal com es fa en el cas de la 
moneda complementària del barri d’Hortaleza a Madrid, la Mola. 

                                                
5 “És simple, quan compres en euros, no tens ni idea del que succeirà amb els teus diners. En el 98% dels casos són 
absorbits pels mercats financers i utilitzats per a l'especulació. Però originalment, una moneda es fa principalment per 
circular i promoure el comerç en l'economia real. Amb Sol-Violeta, tens la garantia que la moneda que utilitza romandrà 
ancorada en el territori i s'utilitzarà en una xarxa econòmica respectuosa dels éssers humans i la natura”. 

https://www.sol-violette.fr/
https://communities.cyclos.org/turuta/
https://bristolpound.org/
https://www.monedamola.com/
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4. Agròpolis Portal 

 
El portal d'Agròpolis ha d’exercir la funció d’altaveu i targeta de presentació. Les eines principals 
per fer-ho són la web-bloc, una app i les xarxes socials vinculades. El concepte de Portal remet 
a aquestes tres eines i la seva interacció. En els tres formats es tracta de donar informació i 
serveis per que la ciutadania pugui fer ús dels recursos agroalimentaris que ofereix la ciutat, des 
d’un llenguatge planer i accessible.   
 
L’enllaç entre els tres formats ha de ser estructurat i dinamitzat per una figura de community 
manager. Al mateix temps, aquesta figura ha de fer d’enllaç entre les àrees de l’Ajuntament que 
treballin polítiques alimentàries i el portal, així com entre l’Espai Participat i el portal. 
 
En quant a l’orientació de l’eina, considerem prioritari que en tots els seus aspectes la connexió 
entre emergència climàtica i polítiques alimentàries agroecològiques sigui clara, visible, recurrent 
i transversal. Altres argumentaris a potenciar són la democratització del sector BIO, la promoció 
de la proximitat i els circuits curts, l’agricultura apadrinada per la comunitat, la descarbonització i 
la traçabilitat, la relocalització, el reequilibri de la relació camp-ciutat, la defensa del producte 
local, eco i de temporada, el dret a una alimentació adequada, els comuns alimentaris, la transició 
a sistemes sostenibles i territorialitzats, l’agroecologia i la sobirania alimentària. 
 
A nivell formal, observem que l'Ajuntament normalment dissenya les webs amb l’objectiu 
d’explicar les polítiques que desenvolupa, però en aquest cas considerem que a aquesta funció 
cal afegir-hi també l’objectiu de promoure recursos agroecològics municipals i no-municipals. 
Això implica generar un disseny més orientat a seduir a l’usuari i a interactuar amb diferents 
segments de públic potencial. Una línia gràfica pròpia -dins del marc del sistema Drupal emprat 
per l’Ajuntament- serà important per a aconseguir-ho. Per la mateixa raó, tot i que l’app pot 
implementar-se tant en una primera fase com posteriorment o mai, les xarxes socials han d’estar 
vinculades a la web des del primer dia. 
 
La web ha d’estar feta en català i castellà en tots els seus continguts i fixes. Les notícies i activitats 
puntuals es publicarien en l’idioma en el que han estat editades, prioritzant les temàtiques locals. 
 
En aquest moment, els redactors d’aquesta proposta desconeixem si la Capitalitat Europea de 
l’Alimentació 2021 tindrà una web pròpia o si la pròpia web d’Agròpolis serà la finestra de la 
capitalitat. En tot cas, es tracta de projectes que es reforcen mútuament, i amb l’esquema 
proposat a continuació és perfectament viable integrar la capitalitat dins el portal d’Agròpolis. En 
tot cas, partim de la base de que el projecte de portal d’Agròpolis comença abans i va més enllà 
de la capitalitat, tant a nivell temporal com conceptual. 
 
També considerem important coordinar-se entre tots els departaments que duen a terme 
polítiques alimentàries per evitar duplicacions. L'exemple més clar és el de l'Estratègia 
d'Agricultura Urbana 2019-2030, que planteja "la creació d’un portal web amb informació general 
de tota l’agricultura urbana" amb una estructura participativa. Sembla adient coordinar aquests 
esforços i evitar duplicacions. La nostra proposta és realitzar un sol portal de referència, i en el 
següent capítol concretem a quina part s'hi encabiria l'agricultura urbana. 

4.1 Apartats de la web 

Elements transversals dins la pàgina principal 
 
A part de les seccions que passem a explicar a continuació, la pàgina principal incorpora també 
algunes micro-seccions específiques, amb l’objectiu de presentar el projecte facilitant l’accés a 
recursos. 
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Apartats o continguts exclusius de la pàgina principal: 
 

 

Seccions que s’enllacen des de la pàgina principal: 
 

 Bloc anuncis i notícies (destacat) 
 On trobar-nos - Agenda (destacat) 
 La resta de les seccions 

Bloc: anuncis i notícies 

 
A diferència de la major part de les seccions, a les quals només hi ha una icona d’enllaç des de 
la pàgina principal, aquesta secció ha d’ocupar bona part de la pàgina principal. L’objectiu 
d’aquesta secció és doble: 
 

 
 
En tot cas, la capacitat d’arribar un públic ampli d’aquestes notícies recaurà sobretot en la seva 
publicació a les xarxes socials d’Agròpolis, no tant en el fet, insuficient, de la seva publicació en 
el bloc. Posem a continuació alguns exemples de notícies sobre polítiques alimentàries urbanes: 
 

 19 octubre, dia Internacional de la dona rural. Jornada tècnica. 
 Estudi municipal sobre el impacte dels aliments quilomètrics als menjadors escolars. 
 Saragossa agroecològica. 
 Agrihood a Detroit. 
 Agricultura urbana a Rosario. 

 

https://ruralcat.gencat.cat/c/document_library/get_file?uuid=27543e23-0aa4-41ca-a1f6-38d783242efb&groupId=20181
https://www.naciodigital.cat/noticia/193257/camp/nou/compensar/emissions/cada/menjador/escolar/barcelona#.XgHimvYNyZQ.twitter
https://www.ciudadesagroecologicas.eu/zaragoza-estrategia-alimentaria/
https://theheartysoul.com/first-sustainable-urban-agrihood/?utm_source=GASAN&fbclid=IwAR2Wt094EtNjSYStMDXfjpXcQC2-r5YvnOYIL1HQ6koziXaTPpYmC9s0-Eo
http://leisa-al.org/web/index.php/volumen-35-numero-3/3967-agricultura-urbana-en-rosario-argentina
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On trobar-nos - Agenda  
 

A diferència de la major part de les seccions, a les quals només hi ha una icona d’enllaç des de 
la pàgina principal, aquesta secció també ha de tenir un espai destacat a la pàgina principal. 
L’objectiu d’aquesta secció és organitzar, agrupar i enllaçar amb el contingut recollit en altres 
seccions, com per exemple l’oferta formativa, les jornades obertes dels horts comunitaris o una 
fira agroecològica puntual, i al mateix temps ser l'espai des d'on promocionar activitats que no 
tenen cabuda a les altres seccions. També la Capitalitat europea de l’Alimentació 2021 ha de ser 
part destacada de l’Agenda durant el curs 2020-2021. 
 
En definitiva, la seva funció és recopilar i centralitzar en una única agenda tota l’oferta d’activitats 
que van sorgint a la ciutat vinculades amb sistemes alimentaris sostenibles. I al Igual que tot el 
portal però en especial en aquest cas, la secció ha de tenir una gestió regular íntimament 
vinculada a la dinamització via xarxes socials. Simultàniament, proposem també en aquesta 
secció incrustar el Meetup de Tarpuna, a partir d’una col·laboració entre aquesta entitat i el portal. 

On comprar i on menjar 

 
L’objectiu d’aquesta secció és facilitar, de forma visual i fàcilment comprensible, tant una 
explicació de cada un dels canals d’accés al producte alimentari sostenible, com els establiments 
concrets on es poden realitzar compres o anar a menjar. Actualment l’Ajuntament té publicat 
aquest espai digital: Política alimentària urbana de Barcelona. 
 
Partint d’aquesta base i del mapa Barcelona+Sostenible es tracta de fer créixer el ventall 
d’opcions. La recerca d’establiments es vehicularà al mapa de Barcelona+Sostenible, però si hi 
ha establiments que no són al mapa també es poden oferir altres enllaços, com el mapa de Pam 
a Pam o el llistat de restaurants de Slow Food. 
 

Aquests serien els subapartats d’aquesta secció: 
 
 

 
 

 Segells 
 
Promoure els quatre segells vinculats a la producció sostenible i d’altres que puguin crear-se: 
 

 ecològica 

https://www.meetup.com/es/Agricultura-Urbana/
https://ajuntament.barcelona.cat/economia-social-solidaria/ca/alimentacio-sostenible-proximitat
https://bcnsostenible.cat/
https://bcnsostenible.cat/
https://bcnsostenible.cat/
https://pamapam.org/ca/
https://pamapam.org/ca/
https://slowfood.barcelona/index.php/la-barcelona-slow/restaurants-km0
https://slowfood.barcelona/index.php/la-barcelona-slow/restaurants-km0
https://baixemporda.cat/cuinadelemporda/ca/segells_alimentarist_origen_qualitat_sistema_de_produccio_i_elaboracio_i_tipologia_de_venda.html
https://baixemporda.cat/cuinadelemporda/ca/segells_alimentarist_origen_qualitat_sistema_de_produccio_i_elaboracio_i_tipologia_de_venda.html
https://baixemporda.cat/cuinadelemporda/ca/segells_alimentarist_origen_qualitat_sistema_de_produccio_i_elaboracio_i_tipologia_de_venda.html
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 integrada 
 artesanal 
 de venda de proximitat 

 
 Grups i cooperatives de consum 

 
L’objectiu és promoure un model d’agricultura recolzada per la comunitat. Entre Ruralitzem, 
Pamapam (icona “alimentació”), la secció alimentària del mapa de Barcelona+Sostenible i la 
investigació sobre cooperatives ecològiques a Barcelona, estan recollides totes les cooperatives 
actuals. El repte gràfic és organitzar aquesta informació de manera entenedora i funcional. Aquí 
també aniran projectes estratègics de futur com FoodCoop. 
 

 Mercats Municipals i Paradistes Verds 
 
Enllacem aquí amb la web de Mercats Municipals, així com amb el mapa de 
Barcelona+Sostenible, que té un apartat específic amb tots els Mercats Municipals. En aquest 
apartat també es difonen i promouen els Paradistes Verds; el primer llistat d’aquests paradistes 
dels Mercats Municipals s’està elaborant a l’actualitat i estarà enllestit al voltant d’abril de 2020. 
 

 Mercats de Pagès, Parades i altres fires regulars 
 
En aquest apartat trobem tres modalitats: els Mercats de Pagès, les fires agroecològiques o 
similars i les Parades de Pagès. Aquest és l’actual llistat de Mercats de Pagès co-produïts amb 
l’Ajuntament de Barcelona. 
 

 
 
Aquests mercats també estan recollits al mapa de Barcelona+Sostenible, on s'hi trobem a més 
altres mercats puntuals. Aquestes parades són una alternativa als mercats de pagès donat que 
són com una parada de mercat completa i també permeten a la ciutadania accedir a menjar fresc, 
local, ecològic i de temporada. Actualment n'existeixen diverses a la ciutat dinamitzades per la 
Xarxa de Consum Solidari: 
 

 Ciutat Vella, Plaça de Sant Agustí. 
 Esquerra de l’Eixample, al Casal de Joves Queix. 
 Sant Antoni, a  Calàbria 66. 
 Sant Andreu, Plaça Baró de Viver (Lo Traginer) amb el suport del Pla de Barris. 

https://pamapam.org/ca/
https://explora.bcnsostenible.cat/es?categories=a08
http://www.cooperatives.barcelona/recursos/mapa/
http://www.cooperatives.barcelona/recursos/mapa/
https://foodcoopbcn.cat/
https://foodcoopbcn.cat/
http://www.mercatsbcn.cat/
https://bcnsostenible.cat/web/punts?categoria%5B%5D=a02
https://ajuntament.barcelona.cat/economia-social-solidaria/ca/politica-alimentaria-mercats-de-pages
https://bcnsostenible.cat/web/punts?categoria%5B%5D=a01
https://bcnsostenible.cat/web/punts?categoria%5B%5D=a01
https://bcnsostenible.cat/web/punts?categoria%5B%5D=a01
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 Horta-Guinardó, Plaça Maragall amb el suport d’”Apassos Associació”. 
 

 Repartiment a domicili i compra on-line 
 
Repartiment generalista 
 
Aquests són alguns dels serveis que es poden donar a conèixer aquí: 
 

 Km0, fet al costat de casa - Associació Agrària de Joves Agricultors (ASAJA) 
 Frescabarna - Distribució de Mercabarna; inclou opció eco 
 Ecovianda -  Cistelles de verdura eco 
 El rusc diu que si  
 Cistelles ecològiques Barcelona 
 La Tavella 
 Carne de pasto 
 De l’hort a casa  
 Doctor Veg 
 Capità enciam 
 La Caputxeta 
 Cistelles de l'Ortiga 
 Cistelles de la Kosturica 
 Pachamama 
 Eco d’aquí 
 Eco-lògic 

 
Cistelles de peix minorista i local 
 
Aquests són alguns dels serveis que es poden donar a conèixer aquí: 
 

 La platgeta 
 El peix al plat  

 
 Botigues d’alimentació ecològica 

 

Al mapa de Barcelona+Sostenible hi ha un apartat de botigues d’alimentació ecològica i un 
apartat d’establiments que fan venta a granel. També existeix el mapa de Comerç Verd de 
Rezero, mapa d’on hem extret més informació. Altres xarxes d’establiments privats són la 
cooperativa de botigues Molsa, les tendes de CoopMercat i altres xarxes com Veritas o 
Biocosum, que segons els criteris finalment escollits tindrà sentit promocionar a la web o no. A 
l’Annex 1 recollim totes les botigues d’alimentació ecològica mapejades fins ara. 
 

 Agrobotigues i productors de proximitat 
 
A la província de Barcelona existeix una xarxa de suport i promoció dinamitzada pel projecte 
Smart Rural de la Diputació de Barcelona, la Xarxa de Productes de la Terra. En aquest sentit 
es podria generar un enllaç amb el seu Cercador. També podem enllaçar amb les notícies de les 
agrobotigues i altres iniciatives cooperatives agràries que realitza el portal de la FCAC (Federació 
de Cooperatives Agràries de Catalunya). 
 

 Restaurants sostenibles 
 
Ja hem esmentat el llistat de Slow Food. Al web de Barcelona+Sostenible també hi ha la 
categoria: “Restaurant de Menjar Sostenible i Saludable”. 
 

 

Quin és el paper dels restaurants dins d’un sistema alimentari circular (Fundació Ellen McArthur) 
A les grans ciutats de Nova York i Londres, hi ha un restaurant o cafeteria per a cada 30 persones. Al maig de 
2015, la recerca de l’USUS va suggerir que els clients van gastar, per primera vegada, més en restaurants que 
en botigues de queviures. Això demostra que els restaurants tenen una gran influència a l’hora de decidir el tipus 
d’aliments que entren a les ciutats i el que s’ofereix als ciutadans. Els restaurants també són productors importants 
de residus. Els xefs i els dissenyadors de menús per a grans franquícies són els principals responsables de la 
decisió sobre quins aliments es serveixen als restaurants i tenen un paper clau en la transició cap a l’economia 
circular per a l’alimentació. Aquests actors poden dissenyar i popularitzar menjars de l’agricultura regenerativa i 
que s’adoptin més àmpliament.  
 

https://www.km-0.cat/template/el-projecte-khttps:/www.km-0.cat/template/el-projecte-km0-3.htmlm0-3.html
https://www.frescabarna.com/es/
https://ecovianda.cat/
https://lacolmenaquedicesi.es/ca
https://lacolmenaquedicesi.es/ca
http://fruitaiverdura.cistellesecologiquesbarcelona.com/cistelles-ecologiques-barcelona/
https://www.latavella.cat/cistelles-ecologiques/
https://www.lacarnedepasto.com/
https://www.delhortacasa.cat/
https://www.doctorveg.es/
http://capitaenciam.cat/
http://fruitaiverdura.cistellesecologiquesbarcelona.com/
https://cistelles.lortiga.cat/
http://www.lakosturica.cat/#inici
http://www.pachamama.cat/Pachamama/index_2.html
https://www.ecodaqui.org/#/Pagina_inici
http://www.eco-logic.cat/cat/cistelles-ecologiques.html
https://laplatjeta.net/ca/categoria/cistelles/
http://www.elpeixalplat.com/ca/
https://bcnsostenible.cat/web/punts?categoria%5B%5D=a03
https://bcnsostenible.cat/web/punts?categoria%5B%5D=a06
http://www.rezero.cat/societat-residuzero/comerverd
http://www.rezero.cat/societat-residuzero/comerverd
https://molsa.bio/es/
https://www.facebook.com/CoopMercat/
https://www.veritas.es/tiendas/
https://bioconsum.com/
https://www.diba.cat/es/web/sala-de-premsa/-/bcn-smart-rural-una-iniciativa-de-desenvolupament-del-territori-no-metropolita
https://xarxaproductesdelaterra.diba.cat/
https://xarxaproductesdelaterra.diba.cat/
https://xarxaproductesdelaterra.diba.cat/
https://xarxaproductesdelaterra.diba.cat/productes-singulars/cercador
http://www.cooperativesagraries.cat/ca/inici.html
https://slowfood.barcelona/index.php/la-barcelona-slow/restaurants-km0
https://bcnsostenible.cat/web/punts?categoria%5B%5D=a13
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 Menjadors col·lectius ecològics 

 
Aquests són alguns dels serveis que es poden donar a conèixer aquí: 
 

 Menjadors Ecològics 
 Ecomenja 
 Vatua l’Olla  
 Esberla 

 
També cal enllaçar al llistat del mapa de Barcelona+Sostenible i afegir aquí que les Escoles 
Bressol municipals tenen servei de restauració ecològica des del curs 2019-2020. Pot ser  
pertinent afegir un enllaç a la distribuïdora d’aliments ecològics per menjadors escolars 
Ecocentral. 
 

 Distribuïdors 
 

Aquests són alguns dels serveis que es poden donar a conèixer aquí: 
 

 El CIAP (Centre d’Intercanvi Agroalimentari de Proximitat) i els possibles CIAPS de 
barri (a partir de 2020) 

 Ecocentral 
 Producte Fresc del Llobregat  
 Queviure 
 Nau Eco de Mercabarna 

On cultivar 
 
L’objectiu d’aquesta secció és facilitar el coneixement, l’accés i la valorització de la xarxa formal 
i informal d’espais agroramaders urbans. Això inclou l’agricultura urbana i rurbana, els ramats 
que pasturen a Collserola, les granges de gallines o els punts d’apicultura. Es tracta de promoure 
la ruralització com un aspecte a potenciar dins les polítiques de naturalització. 
 
Actualment l’Ajuntament té publicat aquest espai digital en temes d’agricultura urbana. A nivell 
de mapeig existeix un recull del 2019 realitzat per Agricultura Urbana de l’Ajuntament. Es pot 
consultar a l'Estratègia d'Agricultura Urbana 2019-2030. Altres mapeigs actualitzats són el de 
Barcelona+Sostenible, així com d’altres sectorials com el de l’eix muntanya recollit a la web de 
Ruralitzem. 
 

 
 

Aquests són els subapartats que proposem per aquesta secció: 
 

 Tipologies d’Horts urbans: 
 

 Horts Municipals gent gran 

https://www.menjadorsecologics.cat/?lang=ca
http://ecomenja.com/
https://vatualolla.cat/
https://www.esberla.cat/sobiraniaalimentaria.html
https://bcnsostenible.cat/web/punts?categoria%5B%5D=a14
https://www.barcelona.cat/infobarcelona/ca/infancia/alimentacio-ecologica-i-de-proximitat-a-les-escoles-bressol-municipals_788901.html
https://www.barcelona.cat/infobarcelona/ca/infancia/alimentacio-ecologica-i-de-proximitat-a-les-escoles-bressol-municipals_788901.html
https://ecocentral.cat/
https://ecocentral.cat/
http://www.productefresc.cat/
http://www.queviure.cat/
https://www.mercabarna.es/es
https://ajuntament.barcelona.cat/economia-social-solidaria/es/comunidad-agr%C3%ADcola-y-agricultura-urbana#submenu
https://bcnroc.ajuntament.barcelona.cat/jspui/bitstream/11703/116590/3/EstrategiaAgriculturaUrbana_Abril2019.pdf
https://bcnsostenible.cat/web/punts?categoria%5B%5D=g07
http://www.ruralitzem.cat/places/category/agricultura-urbana/
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 Horts Pla Buits / Mans al Verd 
 Horts Comunitaris 
 Horts Socials (alguns horts socials també estan oberts al veïnat) 
 Horts en precari 
 Horts privats singulars 
 Cobertes i Murs verds 
 Horts Escolars (aquesta categoria també s'enllaça a l'apartat Espai Menut) 

 
En aquest apartat caldria prioritzar la informació referent als horts oberts al públic, de manera 
que se’ls doni a conèixer, que és el primer pas per incentivar la participació i la multiplicació 
d’experiències. Com afirma l'Estratègia d'Agricultura Urbana 2019-2030, posar en valor els 
espais agrícoles urbans parteix d'un argumentari que el canvi climàtic reforça: 
 

 Contribució a la seguretat alimentària i nutricional 
 Educació ambiental i recuperació del coneixement agrícola 
 Promoció del reciclatge i l’aprofitament 
 Promoció del treball col·lectiu, la participació i el compromís 
 Foment dels llaços socials i les relacions intergeneracionals 
 Generació de recursos i autoocupació 
 Inclusió, salut i benestar de col·lectius vulnerables 

 
 Voluntariat 

 
Actualment hi ha iniciatives per treballar en horts urbans comunitaris de forma puntual sense 
haver d’adquirir un compromís estable. Poden ser una porta d’entrada per molta gent. Això es 
pot promoure a partir de donar a conèixer les Jornades de treball (per exemple les del Parc de 
Collserola) o els dies oberts a diferents Horts Comunitaris de Barcelona (com els dijous a Can 
Masdeu). 
 

 Bones pràctiques i materials d’autoaprenentatge 
 
L'Estratègia d'Agricultura Urbana 2019-2030 es marca com un dels seus objectius "definir uns 
criteris tècnics comuns de sostenibilitat i bones pràctiques per als horts de la ciutat" relacionats 
amb aspectes com calendari de conreus, llavors, planter, fitosanitaris, gestió de l'aigua, tècniques 
de cultiu, energia o gestió de les restes vegetals. I proposa que aquests es defineixin i es donin 
a conèixer. En aquesta secció es poden incloure aquests criteris, així com diverses guies 
tècniques d’Hort Urbà. En aquest link recollim aquests materials (i altres de suport útils per 
diferents seccions del portal). 
 
En aquest apartat també enllaçaríem amb les guies de compostatge de la secció “Fem-ho 
Circular” i amb convocatòries educatives presencials de la secció “On formar-se”. 
 

 Detecció de zones cultivables urbanes 
 
A l'Estratègia d'Agricultura Urbana 2019-2030 s'estableix l'objectiu de "Crear nous horts en 
projectes de desenvolupament urbanístic i espais rehabilitats, i recuperar antics horts en desús, 
entre altres". A Paris s'ha impulsat una normativa que permet el cultiu i l’enjardinament a 
qualsevol espai buit de la ciutat, com un "permís de vegetalització" que es podria articular inclús 
com un "dret a la vegetalització", com un dret específic en el paraigües del "dret a la ciutat". 
 
Socialitzar el coneixement d'espais de la ciutat amb les característiques adequades pot facilitar 
iniciatives ciutadanes de dinamització comunitària al voltant d'aquests espais. Un bloc d'anuncis, 
un mapeig o altres eines poden ser la manera de fer-ho. L’inventari de “solars verds” del 
programa ECOSolars pot ser una eina a utilitzar i reforçar des del portal d'Agròpolis. Aquesta 
secció també pot donar a conèixer formes d'accedir a la terra cultivable urbana (o a terrats): Taula 
Patrimoni Ciutadà, Mans al Verd, acords amb privats.. 
 

https://bcnsostenible.cat/web/punts?categoria%5B%5D=g17
https://bcnsostenible.cat/web/punts?categoria%5B%5D=g18
https://bcnsostenible.cat/web/punts?categoria%5B%5D=c03
https://parcs.diba.cat/web/agenda/-/collserola-vols-col-laborar-voluntariat-agricola-
https://parcs.diba.cat/web/agenda/-/collserola-vols-col-laborar-voluntariat-agricola-
https://www.canmasdeu.net/participar/dies-oberts/
https://www.canmasdeu.net/participar/dies-oberts/
https://drive.google.com/drive/folders/1jAyp2WT8p2lhnf6HmZVTdhFzjIEoSCT0
https://ecoinventos.com/paris-permite-por-ley-a-cualquier-persona-tener-un-huerto-urbano/
http://xarxaenxarxa.diba.cat/sites/xarxaenxarxa.diba.cat/files/naturalitzacio_marga_diba.pdf
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On formar-se i saber-ne més 
 
L’objectiu d’aquesta secció és oferir tant convocatòries d’oferta formativa presencial com 
materials d’autoaprenentatge i sensibilització. En quant als continguts, aquests han d’estar 
relacionats amb la sensibilització agroecològica en general i/o amb aspectes tècnics concrets. 
 
En les convocatòries d’oferta formativa caldrà diferenciar activitats més puntuals d’espais amb 
una oferta més regular. Centres a la ciutat amb formació regular en temàtiques d’agricultura o 
jardineria son l’Escola Rubió i Tudurí o el Centre de Formació del Laberint d’Horta. Els 
subapartats d’aquesta secció podrien ser: 
 

 Àmbit no-formal 
 
En l’àmbit no-formal, caldrà publicitar tallers de centres cívics i altres equipaments municipals 
com les Aules Ambientals, La Fàbrica del Sol o el mateix Laberint d’Horta, així com activitats 
d’associacions de l’àmbit agroecològic impartits per col·lectius com Tarpuna, EducaHorts, 
Remenat o Mans a la Terra i diferents horts comunitaris que realitzen activitats obertes, com el 
Quirohort o Porta’m a l’Hort, així com l'Aplec d'Agricultura Urbana. En tots aquests espais 
s’ofereix un ventall de formacions que inclouen agricultura ecològica, jardineria, fitoteràpia, 
compostatge, nutrició i altres. 
 
Es poden incloure també notícies i enllaços d’altres iniciatives educatives no específicament 
alimentàries però si vinculables des de la matriu compartida de la sostenibilitat, com ara Bioblitz, 
Escolab, el Mapa verd de Sarrià o la Xarxa d’Aules Ambientals de Districte, en especial la Fàbrica 
del Sol i l’Aula Ambiental del Bosc Turull. 
 

 Formació reglada 
 
A la regió metropolitana hi ha una oferta de formacions laborals de llarga durada, com els graus 
mitjans i superiors en agricultura ecològica, gestió forestal o paisatgisme i medi rural. Aquestes 
formacions s'ofereixen normalment fora de la ciutat, a diferents instituts de l'àrea metropolitana 

http://rubioituduri.cat/es
https://ajuntament.barcelona.cat/formaciolaberint/
https://ajuntament.barcelona.cat/lafabricadelsol/ca/content/aules-ambientals-de-barcelona
https://ajuntament.barcelona.cat/lafabricadelsol/ca
https://ajuntament.barcelona.cat/formaciolaberint/
http://www.agriculturaurbana.cat/
https://educahorts.wordpress.com/
https://www.remenat.org/
https://www.remenat.org/2019/01/30/mans-a-la-terra-formacio-de-primavera/
https://espaiquiro.wordpress.com/quirhort/
https://www.facebook.com/hortcomunitariportamalhort/
http://www.agriculturaurbana.cat/aplec/
http://www.agriculturaurbana.cat/aplec/
http://bioblitzbcn.museuciencies.cat/
http://escolab.bcn.cat/
http://mapaverd.casaorlandai.cat/
https://www.barcelona.cat/barcelonaciencia/ca/noticia/coneixes-les-aules-ambientals-del-districte_843684
http://ajuntament.barcelona.cat/lafabricadelsol/ca
http://ajuntament.barcelona.cat/lafabricadelsol/ca
http://boscturull.cat/
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com l'IES el Prat del Llobregat o l'INS Castellar del Vallès. A Barcelona ciutat només es poden 
cursar a l'Institut Rubió i Tuduri, a Montjuïc. També en l’àmbit metropolità, a l'ESAB de 
Castelldefels es poden cursar estudis superiors com «enginyeria agroambiental i del paisatge», 
«enginyeria de ciències agronòmiques» o «enginyeria agrícola», tot i que aquestes carreres no 
sempre incorporen mirades agroecològiques. 
 

 Col·laboracions 
 
Les línies formatives a promoure aquí seran aquelles pròpies d'un context urbà, rurbà o periurbà, 
incloent la derivació d’usuaris/es cap a d'altres centres amb formacions especialitzades en 
agricultura, ramaderia, silvicultura, paisatgisme, gestió hídrica. En aquest sentit, es poden traçar 
línies de col·laboració amb centres de la ciutat i de fora la ciutat, com l’ERA (Espai de Recursos 
Agroecològics), el Centre de Formació del Laberint d'Horta, l'Escola Agrària de Manresa, l'INS 
Castellar, l'Institut Salines del Prat de Llobregat, La Fàbrica del Sol, la Red de Permacultura. 
L'ESAB, l'Escola de Pastors o l'Institut Rubió i Tudurí. 
 
El portal pot així col·laborar a divulgar, inclús impulsar, la inserció laboral en noves branques 
professionals vinculades a l’àmbit alimentari i la transició ecosocial: compostadors, formadors, 
viveristes, silvopastors... en col·laboració amb iniciatives com els plans d'ocupació de Barcelona 
Activa, les Cases d'Oficis, plans com Barris d’Oficis, i institucions d’altres parts del territori, com 
les Oficines de Desenvolupament Local o els Ateneu Cooperatius.  
 

 Activitats pròpies 
 
Des del portal es poden també impulsar activitats pròpies de formació i sensibilització, en el marc 
de la capitalitat i més enllà. Per exemple, un cicle de xerrades de pagesos/es i pastors/es, que 
es planteja com una forma de transmissió oral d'experiències i coneixements poques vegades 
difosos i conegut en l'entorn urbà. 
 
També es podrien organitzar sessions introductòries d'agricultura urbana destinades  
específicament a les persones que rebin una cessió de terrenys municipals dins el programa 
"Mans al Verd" o d'una nova parcel·la dins els "Horts Municipals per a gent gran". 
 
 

 Materials per saber-ne més 
 
En aquest link s’inclou un primer recull d’aquests materials digitals. En aquest apartat també 
s’inclouen pàgines web i altres recursos online -com documentals- amb informació útil. Caldrà 
posar especial atenció en els materials que connecten la transició alimentària amb l’emergència 
climàtica. 
 
Aquesta secció també pot servir per difondre estudis d’institucions diverses al voltant de la 
temàtica alimentària, especialment del món acadèmic, establint col·laboracions específiques i 
proposant, des del portal, la investigació en aquells aspectes que es detectin menys analitzats. 

Pont Rural 
 

L’objectiu d’aquesta secció és facilitar el coneixement, els intercanvis i les sinèrgies entre el món 
rural català -en especial el de la regió metropolitana de Barcelona- i la ciutat de Barcelona. I posar 
en valor aquells elements que redueixen o inclús reverteixen la petjada ecològica i climàtica, des 
del maneig regeneratiu de camps, boscos, prats i del mar, fins a l’estalvi de combustibles fòssils 
associat als circuits curts. Concretament, es tracta de posar en valor conceptes com: 
 

Sistema Agroalimentari Ciutat-Regió / Agricultura Periurbana / Cinturó Agrari Metropolità / Pont 
Rural / Àrea Alimentària de Proximitat / Agricultura sostinguda per la comunitat / Agricultura 
regenerativa / Pesca sostenible / Permacultura / Captura de carboni. 
 
 

http://rubioituduri.cat/ca
https://esab.upc.edu/ca
https://www.barcelonactiva.cat/barcelonactiva/cat/
https://www.barcelonactiva.cat/barcelonactiva/cat/
https://treball.barcelonactiva.cat/porta22/cat/assetsocupacio/programes/pagina22646/cases-doficis--projecte-treball-als-barris.do
https://ajuntament.barcelona.cat/noubarris/ca/noticia/programa-de-treball-i-formacio-barris-doficis-un-cami-cap-a-lestabilitat-laboral_726241
http://www.desenvolupamentrural.cat/
http://www.coopcatcentral.cat/xarxa-dateneus-cooperatius/
https://drive.google.com/drive/folders/1jAyp2WT8p2lhnf6HmZVTdhFzjIEoSCT0
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D’acord amb la Fundació RUAF, un sistema agroalimentari ciutat-regió que sigui sostenible i resilient té les 
següents característiques 
1. Proporciona un major accés als aliments. Les persones que resideixen tant en zones rurals com a la ciutat 

tenen accés a una quantitat d'aliments suficient i que al seu torn són nutritius, innocus i assequibles 
econòmicament. 

2. Dóna suport a una cultura alimentària local i genera un sentiment d'identitat. 
3. Genera treballs i salaris dignes. Contribueix a crear una economia alimentària dinàmica i sostenible amb 

ocupacions justes i dignes generant oportunitats laborals per a petits productors i negocis involucrats en la 
producció, processat, distribució, venda a l'engròs i comercialització d'aliments, a més d'altres sectors afins 

4. Augmenta la resiliència. Contribueix a generar resiliència protegint contra les pertorbacions en el sistema i 
disminuint la dependència de fonts de proveïment distants. 

5. Genera vincles rural-urbans. Connecta fluxos d'aliments, nutrients i recursos entre zones urbanes i rurals (per 
exemple, l'ús de residus orgànics urbans i aigües residuals com a recursos per al sistema agroalimentari 
urbà) i prevé/redueix el malbaratament d'aliments. 

6. Té una mirada més integral de les relacions urbanes-rurals, enfortint les relacions socials entre consumidors 
i productors, i promou la integració de petits agricultors i grups vulnerables a la cadena de subministrament 
alimentària. 

7. Promou la gestió de l'ecosistema i dels recursos naturals. Fomenta la diversitat agroecològica i protegeix 
l'ecologia/ecosistemes urbans. La petjada ecològica del sistema agroalimentari urbà es redueix des del 
moment de la producció fins al moment del consum, i es redueix també l'emissió de gasos d'efecte hivernacle 
en el procés de transport, processat i embalatge dels aliments, així com durant el procés de gestió de residus. 

8. Promou una governança participativa. Fomenta les polítiques alimentàries i les regulacions apropiades en el 
planejament urbà i territorial. També genera transparència i sentit de pertinença a la cadena alimentària. 

 

 
Les dues corones metropolitanes de Barcelona 
 
La Regió Metropolitana de Barcelona és una àrea de 136 municipis, als que es sumen als 26 
municipis de l'Àrea Metropolitana de Barcelona. En total, 163 municipis i 7 comarques, amb una 
superfície que suposa el 10,1% (3.241,5 hectàrees) del total de Catalunya i acull aproximadament 
el 70% de la població total. 
 
Del total de la superfície de la RMB, el 19,2% (62.221 ha) correspon a superfície inclosa en el 
Pla d’espais d’interès natural (PEIN), on destaquen les comarques del Vallès Oriental amb el 
29,5% i el Garraf amb el 26,5%. 
 

Tipus Hectàrees Percentatge 

Forestal 182.215,68 56% 
Secà 42.831,96 13% 

Regadiu 12.178,93 4% 
Altres 86.992,40 27% 

 324.218,98   100% 

 
La corona central de la RMB és l'Àrea Metropolitana de Barcelona. Segons l'estudi  La dimensió 
econòmica del sistema alimentari a l'AMB; Abast, reptes i oportunitats (2017) "l’espai agrícola de 
l’AMB s’ha reduït gradualment durant els últims 60 anys. L’any 1956, la superfície agrícola 
representava el 39%, en l’actualitat, la superfície agrícola ha quedat reduïda al 6% degut a la 
forta urbanització". La producció a l’AMB es basa en l’agricultura, majoritàriament en el conreu 
de fruites i hortalisses. La ramaderia té una menor presència (315 explotacions). La major part 
de les empreses estan al Baix Llobregat i es tracta d’explotacions petites i mitjanes familiars. De 
les 11 Denominacions d’Origen Protegida (DOP) i les 5 Indicacions Geogràfiques Protegides 
(IGP) que hi ha a Catalunya, 1 DOP i 1 IGP es produeixen a l’AMB. En quant a la empreses de 
transformació d'aliments, moltes tenen oficina a l'AMB però molt poques hi tenen els centres 
productius. Tot i que la major part de la comercialització agrícola local es realitza a través de 
Mercabarna, els canals curts tenen un pes important, especialment en empreses petites i 
mitjanes. Altres operadors logístics, com Mercadona, Carrefour o Amazon estan adquirint un pes 
creixent. En el sector de distribució majorista s'ha produït una notable integració vertical els 
darrers anys i la venta al públic està encapçalada pels supermercats, sumada a una presència 
petita però de ràpid creixement de la venta on-line. En paral·lel, el 2017 es comptabilitzaven un 
total de 99 mercats municipals distribuïts en 22 municipis (40% a Barcelona), 16 mercats de 
pagès a 12 dels municipis i 6 mercats itinerants. Els productes agroalimentaris representen el 
16,3% del total de tones mogudes pel Port de Barcelona (un 95% són productes pesquers, 
cereals, fruita, hortalisses i llegums). Per completar aquesta breu radiografia, dues dades 
significatives: "Les dietes dels turistes suposen a Barcelona capital gairebé un 3% però 
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representen un 23% del total de la despesa en alimentació". I el malbaratament alimentari s'eleva 
al 58%. 
 
Malgrat que no existeix un criteri consensuat sobre quina distància determina que un aliment es 
pugui considerar de “proximitat”, si tenim en compte el metabolisme metropolità real de Barcelona 
i el principi de màxima relocalització, la RMB i l'AMB són les opcions més “properes” possibles, 
almenys en relació a un ventall important d’aliments bàsics, tant en l’actualitat com en potència 
de cara al futur. Això inclou la consideració de criteris de seguretat alimentària, així com de 
minimització de la petjada de carboni en el transport d’aliments i insums. 
 
Un “cinturó agrícola metropolità” robust a la RMB és una peça clau de la transició climàtica. Això 
implica, tal com es recull a l'estudi Diagnosi del sistema alimentari de Barcelona (2017), valorar 
el sòl agrícola "no només per la seva contribució al subministrament sinó també pels seus serveis 
ecosistèmics". I valorar-lo també en termes de seguretat alimentària, ja que segons l’Institut 
Internacional de Recerca en Polítiques Alimentàries (2010), els preus del blat de moro, el blat i 
l'arròs poden augmentar almenys en dos terços abans del 2050. 
 
Encara que tot el menjar de Barcelona no provindrà d’aquests espais agroramaders, limitats per 
la pressió urbana, turística i industrial, cal maximitzar la proximitat en el proveïment urbà i 
periurbà, posant especial atenció en blindar i dinamitzar els espais agrícoles d’aquesta regió, així 
com reforçant les sinergies positives amb el conjunt del món rural català. 
 

 Parcs agraris i rurals de la Regió Metropolitana de Barcelona 
 

Alguns d’aquests espais ja són operatius, altres estan en fase de planificació. Però en tots els 
casos segueixen sent importants espais agrícoles, així com un exponent estratègic de la sinergia 
entre producció d'aliments i funcions ecològiques i ambientals (infraestructura verda). La seva 
promoció des de la gran ciutat pot facilitar processos de sensibilització i reforçar el futur agrícola 
d’aquests espais: 
 

 Parc Agrari del Baix Llobregat 
 Gallecs. 
 Parc Agrari Sabadell: Fundació Miquel Agustí 
 Les 5 Sènies a Mataró: un dels espais agraris en situació de fragilitat 
 Espai Agroforestal del Penedès 
 Parc Agroforestal Montbaig-Montpedrós-Puig Vicenç 
 Espai Agrari de la Baixa Tordera 
 Espai Agroforestal del Llevant de Sabadell 
 Parc Rural Torrenegra de Sant Cugat 
 Parc Rural de Montserrat 
 Productors del Parc Natural del Garraf 
 Pagesos de Collserola 
 Parc Agrari d’Alella 

 
En aquesta secció també podem incloure un enllaç amb la comissió d'horts de la Xarxa de Ciutats 
i Pobles cap a la Sostenibilitat, així com fomentar el turisme agrícola, enllaçant amb iniciatives 
com Benvinguts a Pagès. 
 

 Iniciatives de repoblació, voluntariat i custòdia 
 

 Repoblament: Xarxa autogestionada que funciona com un taulell d’anuncis virtual de 
la repoblació, especialment la seva llista de correus. 

 World Wide Opportunities on Organic Farms (WWOOF): Xarxa internacional (amb 
59 granges i comunitats rurals catalanes associades) d’intercanvi d’hospedatge per 
feina. 

 Xarxa de Custòdia del Territori: La custòdia del territori és un conjunt d’estratègies i 
instruments que pretenen implicar els propietaris i usuaris del territori en la 
conservació i el bon ús dels valors i els recursos naturals, culturals i paisatgístics. Es 
pot incrustar el seu vídeo de presentació. 

 

http://elcampacasa.com/
http://www.aegallecs.cat/
http://ca.sabadell.cat/Rodal/p/parcagrari_cat.asp
http://fundaciomiquelagusti.com/
https://ca.wikipedia.org/wiki/Cinc_Sénies
file:///C:/Users/Albert%20Rojas/Desktop/-https:/www.vilaweb.cat/noticies/la-fragilitat-dels-espais-agraris-del-baix-maresme/
http://www.agroterritori.org/ficha.php?id_nivell3=46
http://www.agroterritori.org/web2/?p=531
http://www.radiopalafolls.cat/2017/11/21/es-posa-en-marxa-lespai-agrari-de-la-baixa-tordera/
http://ca.sabadell.cat/Rodal/p/EAL_cat.asp
https://www.visitsantcugat.cat/parc-rural-de-la-torre-negra/
https://www.diba.cat/web/incendis/-/parc-rural-de-montserrat-posta-en-valor-de-l-activitat-agraria
file:///C:/Users/Albert%20Rojas/Desktop/-https:/parcs.diba.cat/web/garraf/productors/-/llista/NZ0s/10/2
https://www.parcnaturalcollserola.cat/pla-agropecuari/cataleg-de-productors/
http://www.agroterritori.org/web2/?p=533
https://www.diba.cat/es/web/xarxasost/comissiohorts.
https://www.diba.cat/es/web/xarxasost/comissiohorts.
https://www.diba.cat/es/web/xarxasost/comissiohorts.
https://benvingutsapages.cat/
https://repoblament.wordpress.com/
https://wwoof.es/
http://www.custodiaterritori.org/ca/
http://www.viulaterra.cat/ca/quees/cdt.html
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Oficines de desenvolupament local: 12 Grups d’Acció Local (GAL) a Catalunya, federats en  
l’Associació d’Iniciatives Rurals de Catalunya. Estan impulsats pel programa de 
desenvolupament local participatiu LEADER de la Unió Europea. 
 

 

Els GAL treballen diferents temàtiques: 
- Economia i ocupació: Fomentar la reactivació econòmica i la creació d’ocupació, amb especial atenció als 

sectors agrari, alimentari, forestal i a les zones rurals. 
- Joves: Establir polítiques específiques per als joves del món rural, que fomentin el seu arrelament i 

desenvolupament econòmic i social. 
- Canvi climàtic: Promoure accions dirigides a la mitigació i adaptació al canvi climàtic, i a la protecció dels 

recursos naturals. 
- Innovació: Estimular la innovació i la transferència de coneixements en el sector agroalimentari. 

 

 
 Bancs de Terra i espais d’assessorament pagès 

 
Xarxa de Bancs de Terra: Aquesta iniciativa de Smart Rural dona a conèixer els bancs de terra 
de Catalunya. 
 
Altres iniciatives locals a vincular són:  
 

 Arrela’t, Collserola, Suport Pagès Bages o les ADV ecològiques (Associacions de 
Defensa Vegetal); així com els bancs de terres de la regió metropolitana: Banc de 
Terres del Parc Agrari del Baix Llobregat - Banc de Terres del Parc Rural de 
Montserrat - Banc de Terres de la Xarxa de Sobirania Alimentària de la Catalunya 
Central - Banc de Terres de Mataró - Banc de Terres de Sant Vicenç dels Horts - 
Banc de Terres de la Vall de Ges, del Bisaura i Orís - Banc de Terres de Torrelles 
del Llobregat 

 
 Ramaderia Periurbana 

 
Es tracta de donar a conèixer les pràctiques de ramaderia als parcs naturals i altres paisatges 
periurbans, en especial la silvopastura, una peça clau en el manteniment dels boscos, la 
prevenció d’incendis i la captura de carboni. L’experiència de Ramats al Bosc, amb experiències 
al Llobregat i a Tarragona, és inspiradora. 
 

 Llavors, planter, adobs i fitosanitaris ecològics 
 
En aquesta secció es poden vincular projectes comercials especialitzats en producte ecològic, 
com Planter Casas, Esporus, El meu hortet urbà o Agrorgànics, així com Agrobotigues. 
Actualment no existeix un llistat o portal complet amb totes les agrobotigues del territori. Tampoc 
a escala de la regió metropolitana. Però es pot trobar informació a la web de la Federació de 
Cooperatives Agràries de Catalunya. 

Fem-ho circular 

 
L’objectiu d’aquesta secció és donar a conèixer i promoure els aspectes vinculats a la circularitat 
dels sistemes alimentaris en l’àmbit urbà. És a dir, des del consum d’aliments a l’agricultura 
urbana. I des del residu alimentari al seu ús com a fertilitzant orgànic. 
 
No es tracta però, donat el context urbà d’aquest projecte, d’abordar amb detall els elements que 
doten de circularitat les explotacions agroramaderes (utilització de llavor pròpia, ús d’animals per 
adobar els camps, recircularització d'aigües grises, etc.). En tot cas, s'hi pot vincular 
documentació que aprofundeixi en aquests aspectes per qui vulgui saber-ne més. 
 
Aquests són els serveis principals que aquesta secció pot oferir a l’usuari urbà: 
 

 Compostatge 
 
Punt de Compostatge Comunitari: En el mapa de Barcelona+Sostenible estan recollits els Punts 
de Compostatge Comunitari de la ciutat. 

http://www.desenvolupamentrural.cat/associacio-d-iniciatives-rurals-de-catalunya-arca
http://bancdeterres.cat/
https://www.parcnaturalcollserola.cat/pla-agropecuari/alimentem-collserola/arrelat/
https://www.naciodigital.cat/manresa/noticia/85067/es/presenta/suport/pages/nou/servei/acompanyament/integral/pagesia/bages
http://bancdeterres.cat/bdt/bdt_baix_llobregat
http://bancdeterres.cat/bdt/bdt_baix_llobregat
http://bancdeterres.cat/bdt/diba/bdt_montserrat
http://bancdeterres.cat/bdt/diba/bdt_montserrat
http://bancdeterres.cat/bdt/diba/bdt_xasacc
http://bancdeterres.cat/bdt/diba/bdt_xasacc
http://bancdeterres.cat/bdt/bdt_mataro
http://bancdeterres.cat/bdt/bdt_sant_vicencs_horts
http://bancdeterres.cat/bdt/diba/bdt_bisaura
http://bancdeterres.cat/bdt/bdt_torrelles
http://bancdeterres.cat/bdt/bdt_torrelles
http://ramatsalbosc.org/
http://www.planterscasas.cat/contacte/
https://associaciolera.org/projectes/esporus/
http://www.elmeuhorteturba.cat/
https://www.agrorganics.com/ca/comprar-semillas/comprar-semillas-horticolas-ecologicas.html
http://cooperativesagraries.cat/ca/agrobotigues.html
http://cooperativesagraries.cat/ca/agrobotigues.html
http://cooperativesagraries.cat/ca/agrobotigues.html
https://bcnsostenible.cat/web/punts?categoria%5B%5D=d21
https://bcnsostenible.cat/web/punts?categoria%5B%5D=d21
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Manuals de compostatge, per la reducció de residus: Aquí es poden vincular guies online com 
aquesta de la revista Opcions per evitar els residus a l’esmorzar escolar o la del Jardí Botànic de 
Sóller sobre compostatge. També s'hi poden posar vincles a grups especialitzats, com Carbon 
Vivo. 
 

 Contra el malbaratament i pel reaprofitament 
 
En aquest apartat es tracta de vincular el portal amb campanyes, institucions i altres recursos -
com són apps com Too Good to Go- que promouen el reaprofitament alimentari i la minimització 
del malbaratament: 
 

 Som gent de profit 
 Plataforma Aprofitem els Aliments 
 Espigoladors 
 Remenjamm 
 Eix AMB sobre malbaratament alimentari 
 Bancs d'aliments 
 Ens ho mengem tot (Escoles + Sostenibles) 

 
 

 Per la reducció de residus i embolcalls 
 
S'hi poden vincular campanyes i recursos com l’Estratègia Catalana Residu Zero o InfinitLoop de 
Tarpuna 

Fem-ho córrer 
 

L’objectiu d’aquesta secció és difondre tant polítiques municipals en l’àmbit alimentari com 
recursos per la sensibilització i l’activisme social. En gran part estarà vinculada al Bloc i a 
l’Agenda, però també conté continguts fixes. Aquests són alguns dels subapartats que pot 
contenir: 
 

 Convocatòries subvencions 
 
Com a secció fixa, posar les icones de les subvencions municipals a les que poden optar 
iniciatives en clau alimentària: 
 

 Impulsem el que fas 
 Enfortim 
 Subvencions Escoles+Sostenibles 
 Convocatòria ordinària Ajuntament de Barcelona 
 Subvenció bianual Pla Clima 
 Subvenció bianual Gestió Comunitària 

 
Al Bloc es poden anunciar també línies de subvenció d’altres administracions, com Diputació, 
AMB, Generalitat, Estat, UE o de Fundacions. 
 

 Polítiques municipals en curs o planificades 
 
En primer lloc, aquest apartat ha d’incloure l’enllaç a webs d’altres plans municipals com: 
 

 Regidoria d’Emergència Climàtica i Taula per l’Emergència Climàtica 
 Comissionat d’Economia Social, Desenvolupament Local i Consum 
 Trobades d’Energies Comunitàries 
 Barcelona+Sostenible 
 Red estatal de ciudades por la agroecología 

 
També s’inclouen aquí documents i notícies vinculades amb plans municipals en marxa. Per 
exemple, la reivindicació d’un projecte agrocomunitari a Vallbona-La Ponderosa, la inauguració 
del CIAP, el pla de promoció dels Paradistes Verds als Mercats Municipals i, especialment, tot 

http://opcions.org/consum/esmorzar-sense-residus/
http://www.jardibotanicdesoller.org/ca/jbs.php/horticultura_jardineria/compost
http://www.jardibotanicdesoller.org/ca/jbs.php/horticultura_jardineria/compost
https://carbonvivo.com/
https://carbonvivo.com/
https://toogoodtogo.es/es/blog
https://somgentdeprofit.cat/
http://aprofitemelsaliments.org/ca/inici/
http://www.espigoladors.cat/
http://www.remenjammm.cat/
http://www.amb.cat/web/medi-ambient/residus/prevencio/reduccio/malbaratament-alimentari
https://www.bancdelsaliments.org/es/
https://www.barcelona.cat/barcelonasostenible/ca/escoles-sostenibles/tags/page/ens-ho-mengem-tot
http://estrategiaresiduzero.cat/
https://ca.goteo.org/project/infinit-loop/updates/se-constituye-tarpuna-coop
https://empreses.barcelonactiva.cat/ca/web/es/impulsem-el-que-fas
https://ajuntament.barcelona.cat/economia-social-solidaria/ca/enfortim-economia-social-solidaria
https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/oficinavirtual/ca/tramit/20140001158
http://ajuntament.barcelona.cat/tempsicures/ca/canal/convocatoria-de-subvencions
https://www.barcelona.cat/barcelonasostenible/ca/escoles-sostenibles/bulleti/480/subvencions-per-a-projectes-pel-clima
https://ajuntament.barcelona.cat/acciocomunitaria/ca/noticia/convocatoria-de-subvencions-per-a-la-realitzacio-de-projectes-daccio-comunitaria-2020-21_895196
https://www.sostenible.cat/noticia/es-constitueix-la-taula-per-lemergencia-climatica-de-barcelona
https://ajuntament.barcelona.cat/economia-social-solidaria/ca/el-comissionat
https://ajuntament.barcelona.cat/acciocomunitaria/ca/energies_comunitaries
https://bcnsostenible.cat/
https://www.ciudadesagroecologicas.eu/


 

 

25 

allò vinculat amb la capitalitat 2021. Pot ser interessant incloure reivindicacions ciutadanes i quina 
és la posició de l’Ajuntament al respecte, seguint l’estructura de la secció de Reivindicacions del 
mapa de Ruralitzem, referent a tota la zona dels barris de l’eix Muntanya, a la solana de 
Collserola. 
 

Un exemple de reivindicació inter-institucional pot ser aquesta, recollida a l'Estratègia 
d'Agricultura Urbana 2019-2030 (EAU): "Si hi hagués una modificació del Pla General Municipal 
i es permetés la producció i comercialització de productes hortícoles del terme municipal es 
podria generar una oportunitat de negoci i una activitat econòmica amb productes de proximitat 
produïts a la ciutat". 
 

En termes generals, l'EAU fa un interessant resum del que serien els aspectes vinculats amb 
l'agricultura urbana que podrien marcar una diferència i que reclamen un "activisme institucional", 
tant dins l'Ajuntament de Barcelona com a nivell de l'AMB: "Davant els obstacles jurídics a 
l’agricultura i ramaderia a Barcelona, caldrà impulsar els canvis normatius necessaris per 
permetre i regular la recol·lecció de plantes i fruits en espais públics, l’activitat ramadera com 
l’apicultura o la pastura per la prevenció d’incendis, la comercialització dels productes agraris de 
la ciutat, així com assegurar la continuïtat dels diferents projectes d’agricultura urbana al sòl o en 
coberta, i la creació i foment de mercats de proximitat on vendre els productes produïts a 
Barcelona". Entenem que Agròpolis pot ser un marc adequat per aquest debat ciutadà. 
 

 Campanyes i grups de referència per la Sobirania Alimentària 
 
Aquest apartat té sentit enllaçar-lo tant en aquesta secció com en la de “On formar-se i saber-ne 
més”. Pot incloure enllaços com: 
 

 Comuns alimentaris 
 Via Campesina 
 RUAF 
 Food Smart Cities 
 Federación Internacional de Movimientos de Agricultura orgánica 
 Slow Food 
 Grain 
 Etc group 
 Fossil Free Agriculture 
 Agricultures Network 
 Compassion in World Farming 
 Revista Sobirania Alimentària 
 Unió de Pagesos 
 COAG 
 Red de Semillas 
 Red de Espacios Test Agrarios 
 La Fertilidad de la Tierra 
 Observatorio Justicia i Defensa Animal 
 Desvestint Aliments 
 FarFood 
 Justicia Alimentària 
 Campanyes per la reducció del consum de carn 

Espai menut 
 

L’objectiu d’aquesta secció és adaptar la informació a un públic no-adult i proporcionar recursos 
educatius. L’espai central pot ser una infografia o vídeo que expliqui en llenguatge assequible 
alguns dels aspectes del debat actual sobre la sostenibilitat dels sistemes alimentaris en relació 
a la degradació ecològica, el canvi climàtic i l’èxode rural. 
 
En l'àmbit educatiu formal i no-formal, aquesta secció pot promoure la xarxa d’horts escolars, les 
activitats de formació de professorat d’Escoles+Sostenibles i determinats tallers en equipaments 
municipals. En concret, difondre el programa d'activitats d'Escoles+Sostenibles. 
 
La promoció dels Menjadors Escolars ha d’ocupar un espai destacat. I un altre instrument a 

http://www.ruralitzem.cat/places/category/reivindicacions/
file:///C:/Users/Albert%20Rojas/Desktop/-https:/www.slideshare.net/joseluisviveropol/repensar-el-sistema-alimentario-gestionar-los-alimentos-como-bienes-comunes-bienes-pblicos-y-derecho-humano
https://viacampesina.org/es/
https://www.ruaf.org/
http://www.milanurbanfoodpolicypact.org/project/
https://www.ifoam.bio/es/ifoam-oi-spanish
https://www.slowfood.com/es/
http://www.grain.org/
http://www.etcgroup.org/
https://aseed.net/ffa/
https://magazines.agriculturesnetwork.org/
https://www.ciwf.es/
https://www.soberaniaalimentaria.info/
https://uniopagesos.cat/
http://www.coag.org/
http://www.redsemillas.info/
https://espaciostestagrarios.org/
https://lafertilidaddelatierra.com/
https://www.justiciaydefensaanimal.es/
http://www.desvestintaliments.cat/es/
https://www.youtube.com/watch?v=abI67Wy8hwc&feature=youtu.be
https://justiciaalimentaria.org/
https://solucionescambioclimatico.org/compra-local-ecologico-consume-menos-carne/
https://www.barcelona.cat/barcelonasostenible/ca/escoles-sostenibles
https://www.barcelona.cat/barcelonasostenible/sites/default/files/triptic_es_2019_web.pdf
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promoure són les Aules Vives, un projecte pioner que combina l’àmbit escolar formal amb la 
reapropiació de l’espai públic, com es fa a l’Aula Viva, ja en marxa als Jardins d'Emma, a la Nova 
Esquerra de l’Eixample. Finalment, aquesta secció també pot enllaçar amb el programa Escoles 
Verdes de la Generalitat o amb la “Alimentacción -Red de escuelas por un mundo rural vivo”, 
coordinada per Veterinaris Sense Fronteres. 
 
Com a materials de suport, aquí s'afegeixen enllaços a materials educatius de diferents àmbits 
vinculats a la infància, des del cultiu urbà, la reducció de residus, l’alimentació adequada o el 
compostatge. Per posar només alguns exemples: 
 

 Esmorzars sense residus 
 Idees a la cuina 
 Activitats per tota la família 

Cuidant-me, cuidant-nos 
 

 Nutrició saludable 
 
La dieta mitjana6 a Catalunya no és prou equilibrada. "Hi ha un excés de proteïna i de greixos 
saturats, conseqüència d’un excés d’aliments animals, i un excés de sucres simples a causa d’un 
excés de fruita i de pastisseria. El consum baix de cereals i derivats, d’hortalisses, de fruits secs 
i molt baix de lleguminoses fa que l’aportació de fibra sigui baixa" 7. El 49’3% de la població 
catalana pateix sobrepès, i d’aquest 49’3%, el 14’7% és obesa. Entre els infants, gaire  bé el 30% 
tenen sobrepès. El sobrepès es correlaciona directament amb el nivell d’ingressos de les famílies. 
Tots els indicadors deixen clar que cal caminar cap a dietes baixes en emissions de gasos 
d’Efecte Hivernacle (GEH), augmentant la producció i el consum de productes ecològics i de 
proximitat, i reduint els de carn, productes làctics, productes quilomètrics i processats, plats 
preparats i begudes refrescants. 
 
L’objectiu d’aquesta secció és promoure hàbits saludables des d’un punt de vista holístic, sense 
aspirar però a substituir la tasca que ja fan altres portals temàtics associatius i institucionals. La 
importància d’incorporar al portal d’Agròpolis una secció específica d’aquest àmbit és deguda a 
la funció central dels hàbits, les dietes i els estils de vida en qualsevol full de ruta cap a sistemes 
agroalimentaris sostenibles. El dret a una alimentació adequada es vincula estretament amb el 
dret a la seguretat i la sobirania alimentària. Les dietes saludables són aquelles que al mateix 
temps cuiden a les persones i als ecosistemes, i per tant han de ser sostenibles, justes i amb 
impactes climàtics neutres o positius. Cal tenir en compte també que produccions i consums 
insostenibles representen també un alt cost econòmic per la societat, en gran part cobert pel 
diner públic: a EEUU, per cada dòlar dedicat a la compra d’aliments la societat n’ha de posar dos 
en compensació de danys a la salut i al medi ambient8 
 
En aquesta secció enllacem amb l’Agència de Salut Pública de Barcelona, que és l’encarregada 
de realitzar aquesta tasca a la ciutat des de l’àmbit institucional. L’Agència té programes 
específics vinculats amb la nutrició i estils de vida saludables. Al mateix temps, està fent un treball 
específic i comunitari als barris -Salut als Barris- amb els indicadors de salut més baixos. En 
aquests veïnats les taxes d’obesitat, malnutrició i desnutrició són alarmants i per tant s’està 
incidint en les escoles i amb les famílies. Hi ha altres agents intervenint en aquesta temàtica a 
nivell d’associacions, fundacions, ONGs, etc. 
 
També pertoca a aquesta secció incloure un enllaç  amb el Comissionat de Salut, i especialment 
amb aquells plans que impulsi en clau alimentària, així com amb activitats impulsades per l’Espai 
de Consum Responsable de l’OMIC. També proposem incorporar materials útils per 
l’autoaprenentatge, per posar només alguns exemples: 
 

 FAO: Manuals de bones pràctiques nutricionals 
 Revista “Ets el que menges”: Consell d’autogestió de la salut a través de la nutrició 
 Programes per escoles de l'Agencia Catalana de Salut Pública, com "Creixem més 

Sans" 

                                                
6 Diagnosi del Sistema Alimentari. Pla Clima (2017) 
7 Tuson, 2014. 
8 Ellen MacArthur Foundation 

https://www.youtube.com/watch?v=cB3EwFc9YSo
http://mediambient.gencat.cat/ca/05_ambits_dactuacio/educacio_i_sostenibilitat/educacio_per_a_la_sostenibilitat/escoles_verdes/el_programa_escoles_verdes/
http://mediambient.gencat.cat/ca/05_ambits_dactuacio/educacio_i_sostenibilitat/educacio_per_a_la_sostenibilitat/escoles_verdes/el_programa_escoles_verdes/
https://www.alimentaccion.net/
http://opcions.org/consum/esmorzar-sense-residus/
https://etselquemenges.cat/cuina
https://etselquemenges.cat/activitats
https://www.aspb.cat/
https://www.aspb.cat/documents/salut-als-barris/
https://ajuntament.barcelona.cat/omic/ca/consum-responsable/preguntes-frequents-sobre-consum-responsable
https://ajuntament.barcelona.cat/omic/ca/consum-responsable/preguntes-frequents-sobre-consum-responsable
http://www.fao.org/world-food-day/take-action/es/
https://etselquemenges.cat/
https://etselquemenges.cat/salut
https://www.aspb.cat/documents/creixem-mes-sans/
https://www.aspb.cat/documents/creixem-mes-sans/
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 Propostes per una alimentació adequada, sostenible i climate-friendly: 
- Greenpeace: alimentació en general i consum de peix 
- Revista Opcions: alimentació en general i consum de carn 
- Alimentar el cambio: dietes sostenibles 

 
 Contra la pobresa alimentària 

 

En aquest apartat cal enllaçar amb el Projecte Tractor Barcelona Garantia Social, un projecte 
que treballa, entre altres temes, sobre "el malbaratament alimentari, l’apoderament de les 
persones, el model de distribució, la problemàtica dels punts de distribució al carrer i el 
desenvolupament d’una proposta de model o criteris per garantir la seguretat alimentària a la 
ciutat". S’ha promogut des de l’Àrea de Drets Socials de l’Ajuntament la creació d’una Xarxa pel 
Dret a l’Alimentació Adequada a partir d’un Model que vol revertir les lògiques assistencials i 
estigmatitzadores i aconseguir el protagonisme de les persones receptores amb fórmules que 
puguin generar ocupació als barris. 
 
Al 2017 Barcelona comptava amb 18 menjadors socials distribuïts per tota la ciutat, i si es 
considera indicat, les seves localitzacions es poden afegir al portal. També pot ser aquesta una 
finestra per aportar informació sobre beques menjador, la targeta Barcelona Solidària i el Servei 
d'Àpats Socials. 

4.2 Altres recursos comunicatius associats 
 

La web es pot complementar amb altres eines de comunicació. Aquestes són opcions que segons 
els recursos disponibles caldrà implementar, prioritzar o descartar: 
 

 Audiovisual 
 
Tal com hem explicat anteriorment, es pot editar un vídeo (o una sèrie) de presentació del 
projecte i/o peces monogràfiques sobre temes vinculats amb els objectius del portal. Aquest 
material es pot penjar a youtube i vimeo. Aquestes peces autodivisuals podrien fer-se, en el marc 
de la capitalitat 2021, comptant amb la graella i la infraestructura tècnica de Barcelona Televisió 
(BTV); estructurats com una mini-sèrie que abordi els diferents aspectes d’un sistema alimentari 
sostenible i circular. 
 
Comptar amb un youtuber o influencer que tingui alguna relació amb el món de l’alimentació -
gastronomia, agronomia, nutrició o estils de vida- pot proporcionar un/a presentador/a, 
estructurar un fil conductor, tot reforçant la viralitat. Podria ser el cas de cuiner/es famosos/es, 
com Valentí Mongay o Aitor Elizegi, el històric activista de Unió de Pagesos Pep Riera, les 
membres de Biela y Tierra, escriptors com Gustavo Duch o Esther Vives, o influencers com 
Carlos Ríos, Nestor Sanchez, Xevi Berenguer o Virginia Gómez. 
 

 App 
 

Estructurada a partir dels serveis principals de la web, pot facilitar les recerques de serveis 
específics. Les funcionalitats principals han de ser: 
 

 Buscador d’establiments per comprar i menjar 
 Agenda d’activitats 
 Bloc 

 
A partir d’aquesta estructura bàsica es poden anar afegint funcionalitats incloent-hi un vincle amb 
el REC. 
 
A l'Estratègia d'Agricultura Urbana 2019-2030 també s'apunta en aquesta direcció: "caldria 
dissenyar un aplicatiu web i/o per a dispositius mòbils i tabletes que permeti posar en contacte 
persones que ofereixen recursos relacionats amb l’agricultura urbana i persones que en 
demanen. Alguns exemples del recursos que es podrien incloure en l’aplicatiu serien: 
 

 Eines 
 Llavors 
 Compostadors i compost 

https://es.greenpeace.org/ca/que-puedes-hacer-tu/consumo/alimentacion/
file:///C:/Users/Albert%20Rojas/Desktop/-https:/es.greenpeace.org/ca/que-puedes-hacer-tu/consumo/pescado/
http://opcions.org/ambits-de-consum/alimentacio/
http://opcions.org/consum/motius-per-menjar-menys-carn/
file:///C:/Users/Albert%20Rojas/Desktop/-https:/alimentarelcambio.es/dietas-sostenibles-para-enfrentar-la-crisis-climatica/
http://www.bcn.cat/barcelonainclusiva/ca/garantiasocial.html
https://ajuntament.barcelona.cat/accessible/ca/guia-recursos/servei-dapats-domicili
https://ajuntament.barcelona.cat/accessible/ca/guia-recursos/servei-dapats-domicili
https://www.facebook.com/BielayTierra/
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 Espais 
 Parcel·les 
 Altres 

 
L’aplicatiu també podria donar suport a un sistema de préstec de material que es podria posar 
en marxa des del centre de referència d’agricultura urbana o des de les diferents aules 
ambientals. Per exemple: biotrituradora, motocultor, desbrossadora, etc. 
 

 Xarxes Socials 
 
Siguin quines siguin finalment les plataformes escollides, la dinamització de les xarxes socials és 
cabdal per amplificar la potència en el debat públic i disposar d’un dispositiu comunicatiu i 
formatiu d’Agròpolis: 
 

 Newsletter: Una eina clàssica que segueix vigent per molts segments de públic. Es 
difon per correu electrònic com una revista mensual o trimestral. Inclouria una 
selecció de continguts del bloc i de l’agenda. 

 Twitter - facebook - Instagram: Caixes de ressonància d’una selecció de continguts 
del bloc i l’agenda. 

 Meetup: Aquesta iniciativa de Tarpuna es pot enllaçar, com hem proposat 
anteriorment, a la secció “On trobar-nos-Agenda”. 

 
Una idea interessant que recollim de l'EAU 2019-2030 és "organitzar un concurs fotogràfic a 
Instagram per premiar els millors horts ciutadans. Es podria organitzar un concurs de fotografies 
(#elmeuhorturbà) que servís per divulgar els horts que la ciutadania té en balcons i altres espais 
privats. Seria una via per incentivar aquest tipus d’agricultura urbana". 

5. Agròpolis Espai 

 
Com hem explicat a la introducció, disposar d'un espai físic en una segona o tercera fase del 
projecte reforça tant el treball intern com especialment la funció de "finestra" de les polítiques 
alimentàries urbanes i la transició climàtica. 
 
També l'EAU 2019-2030 remarca la conveniència de crear "un equipament que esdevingués un 
centre de referència de l’agricultura urbana". En la seva proposta proposen aquestes funcions: 
 

 Coordinar i desenvolupar tasques informatives i formatives 
 Facilitar l’assessorament tècnic en els diferents aspectes de l’estratègia 
 Desenvolupar l’observatori de l’agricultura urbana 
 Fer de referent per projectes d’emprenedoria i recerca agroecològica 
 Ser referent i impulsor del treball en xarxa a diferents nivells 
 Proveir i centralitzar alguns recursos materials 
 Ser un punt d’intercanvi d’eines o materials 
 Ser referent pel/s banc/s de llavors 
 Disposar d’un fons documental especialitzat en xarxa amb la BAB. 

5.1 Ubicacions 
 
Aquesta recerca ha d'anar en paral·lel als processos que s'estan donant a diversos espais 
potencialment agroecològics de la ciutat, reclamats en alguns casos pel teixit associatiu local. Es 
tracta d’espais que estan en fase de reivindicació (Sant Llàtzer, La Granja del Ritz, Can Valent) 
o bé de planificació i execució (Can Soler). 
 
Una altre opció és repartir les funcions d’Agròpolis Espai en diferents equipaments ja existents o 
en un d'ells. Actualment, espais com l’Aula Ambiental del Bosc Turull ja programen i difonen 
recursos agroecològics urbans. Altres aules ambientals, l’Espai de Consum Responsable, el 
Centre Experimental i Educatiu d’Agricultura Biològica i Jardineria de Can Cadena, els horts 
municipals -en especial Can Mestres, que compta amb una antiga masia- així com el Centre de 
Formació del Laberint d’Horta, són espais que amb facilitat podrien acollir nous usos vinculats a 

https://guia.barcelona.cat/es/detall/hort-urba-masia-can-cadena-centre-experimental-i-educatiu-agricultura-biologica-i-jardineria-masia-de-can-cadena_99400100016.html
https://guia.barcelona.cat/detall/hort-urba-masia-can-mestres_98180122541.html
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la promoció de l’agroecologia urbana i els sistemes alimentaris sostenibles. 
 
Una altre opció a estudiar, i que també suposaria una interessant sinèrgia, seria la de fer coincidir 
en un mateix edifici Agròpolis Espai amb el futur CIAP, en la lògica de hub agroecològic que 
també es reivindica a la proposta d’Agrovallbona-La Ponderosa. 
 
En tot cas, si finalment s’opta per escollir un espai únic on crear un centre de referència 
especialitzat, considerem oportú que aquest s’ubiqui a l’Eix Muntanya, degut a les seves 
característiques de perifèria urbana amb accés a les àrees agrícoles, ramaderes i forestals de 
Collserola i el Besòs. A més, en aquesta àrea ja existeixen espais de referència de l'agroecologia 
urbana, com el Bosc Turull (Vallcarca), la Vall de Can Masdeu (Nou Barris-Horta) o Can Pujades 
(Vallvidrera). I entenem que la dinàmica de gestió comunitària que ja es dona al voltant dels 
projectes que citem a continuació és un punt a favor de la seva candidatura. En concret, 
considerem que hi ha quatre espais que tenen un potencial interessant per establir un o varis 
centres de referència. 

La Ponderosa i Granja del Ritz 
 

Barri de Vallbona. Districte de Nou Barris 
 

L'espai compta amb terres agrícoles, espais verds, zones de pastura i un edifici rehabilitable, la 
granja del Ritz, l'última masia construïda a Barcelona. Malgrat que la granja està en ruïnes, l’espai 
es troba a menys d’un quilòmetre de la darrera àrea agrícola comercial de la ciutat, i per tant 
ofereix moltes sinèrgies i possibilitats demostratives, que s'incrementen si el projecte s’inserta en 
una lògica global sota el paraigües del Rec Comtal, les zones agrícoles de Montcada i el concepte 
d’Agrovallbona. 
 

 
  La Ponderosa 

 
En aquest sentit, el Consorci del Besòs i l'Ajuntament de Barcelona han incorporat el projecte 
Agrovallbona dins el Pla Director de proposta d’usos per aquest territori. En el projecte, coordinat 
per Arran de Terra i Rebrots, s’hi plantegen alguns dels serveis previstos per Agròpolis Espai. 
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Granja del Ritz (o Granja Montserrat) 

 

Cal tenir en compte però que la Granja del Ritz està actualment en ruïnes, i encara que s’acceleri 
la seva rehabilitació, la possibilitat d'utilitzar l'espai s’ha de contemplar a mig o inclús llarg termini. 
D'altra banda, la zona està bastant allunyada dels nuclis de població, inclús els altres barris de 
la Zona Nord de Nou Barris, que ja és una zona perifèrica de la ciutat. I el nucli més proper, el 
barri de Vallbona, només té 1200 habitants. No obstant, és una zona força ben comunicada. 

Can Soler 
 
Barri de Sant Genís dels Agudells. Districte d’Horta 
 
Can Soler és un espai ja rehabilitat i amb un entorn agrícola. Aquesta idiosincràsia es reforçarà 
properament amb el projecte, ja en fase d’execució, d'afegir nous espais de cultiu comunitari a 
l'àrea circumdant. Està prevista la finalització de les obres pel 2020. 
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L’antiga masia, rehabilitada, acull actualment l'Aula de Natura. En l’ús i gestió de l’espai hi 
participen col·lectius amb vocació social i agroecològica, com el Col·lectiu Agudells, Argelaga i 
la Fundació Tres Turons. Actualment també acull l’Escola d’Arts Florals, però segons quines 
siguin les condicions acordades pel curs 2020-21, podria donar-se l’oportunitat per encabir-hi 
Agròpolis Espai. Tot i que no es tracta d'una zona tan cèntrica com Can Valent i es troba al final 
d'una pujada considerable, tampoc està tan allunyat de nuclis habitats com la Granja del Ritz. 

Can Valent 

 
Barri de Porta. Districte de Nou Barris 
 

 
 
La zona ja compta actualment amb dos horts comunitaris del Programa Pla Buits de l'Ajuntament: 
Can Valent i Porta'm a l'Hort. Molt a prop també s’hi troba l’Ateneu la Bòbila, que organitza el 
Mercat ImPorta, així com el local la Iaia Mercè d'ASIA (Associació Salut i Agroecologia). A més, 
una sinèrgia interessant que es podria establir seria amb el projecte de l'Oasi Agroecològic, de 
la qual en seria tant una llavor com un pol dinamitzador. Oasis és una proposta, nascuda al calor 
del debat sobre la substitució del pàrquing provisional del cementiri de Sant Andreu, que preveu 
noves zones d’hort urbà ecològic on actualment hi ha el parking, així com la rehabilitació de la 
masia de Can Valent i la reconversió en horts socials de l’antic camp de futbol de la Damm, que 
recentment ha adquirit l’Ajuntament. 
 
També cal tenir en compte que Can Valent, igual que Can Soler, és de propietat municipal. A 
més, es tractaria de l'emplaçament més purament urbà i, per tant, més fàcilment accessible per 
un nombre més gran de veïns/es, especialment de Nou Barris i de Sant Andreu. En tot cas, cal 
tenir en compte que l'edifici de Can Valent està bastant deteriorat i la seva rehabilitació implica 
una disponibilitat a mig o inclús llarg termini. 

Sant Llàtzer 

 
Barri d’Horta. Districte d’Horta. 
 
Sant Llàtzer és un gran edifici en desús i que porta mig segle pràcticament abandonat. No 
presenta però danys estructurals greus i és previsible que a mig termini pugui ser total o 
parcialment utilitzable. L'Ajuntament té sobre la taula una proposta encarregada el 2017 pel 
Comissionat d'Ecologia en la que es planteja el seu ús com a espai de referència de 
l’agroecologia urbana, així com recomanacions d’usos relacionats amb el projecte 
AgroSerraEscola del Comissionat d’Economia Social, Desenvolupament Local i Consum. 
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D’altra banda, cal destacar que l’edifici està situat a la Vall de Can Masdeu, una àrea amb una 
xarxa de projectes pioners d'agroecologia urbana, com ara el Punt de Interacció de Collserola o 
els Horts Comunitaris. També és en aquesta zona que s’està estudiant la rehabilitació de la 
“bassa gran” i la instal·lació d’un corral transhumant per ovelles i cabres, vinculat al consorci del 
Parc de Collserola. El teixit veïnal reivindica un projecte d’agroforesteria a la Font Baliarda, al 
nord del camp de futbol del CE Canyelles. És també en aquesta zona on s’hi ubica un altre Pla 
Buits: l'hort social i comunitari, “Horta amb Gràcia”, així com nombroses parcel·les d’horts en 
precari al voltant de la riera. Finalment, remarcar que a menys de dos quilòmetres trobem el 
Centre de Formació de Parcs i Jardins del Laberint d'Horta, especialitzat en jardineria i cursos 
d'agroecologia aplicada. 
 
Cal però tenir en compte que la magnitud de l'edifici planteja dubtes sobre el seu impacte 
ambiental en cas de ser utilitzat. No es té cap certesa de si seria possible utilitzar-ne només una 
part o quin seria el seu paper sota una òptica de planificació global pel conjunt de la vall. A més, 
la decisió no depèn en exclusiva de l’Ajuntament de Barcelona, ja que la vall i l’edifici són propietat 
de la MIA -Muy Ilustrisima Administración de l'Hospital de Sant Pau-, una fundació repartida a 
terços entre la Generalitat, l’Ajuntament i el Bisbat, i per tant caldria pactar una cessió d'ús o 
altres fórmules de conveni. Esmentar també que la Fundació Sanitària del Sant Pau impulsa des 
de fa anys la instal·lació d’un centre de teràpia dual a Sant Llàtzer. És un projecte que s’ha vist 
reiteradament endarrerit per la manca de recursos financers públics, però desconeixem en quina 
fase es troba actualment. 
 
D'altra banda, encara que a la zona hi ha molts horts, Sant Llàtzer en si mateix no compta amb 
terra agrícola pròpia, però si amb unes grans terrasses amb potencial per a instal·lacions 
demostratives d'agricultura urbana. 

5.2 Agròpolis Espai, un impulsor agroecològic 

 
L’any 2018 vam presentar des de Rebrots-Remenat, per encàrrec de la secretaria de l’Eix 
Muntanya del Comissionat d’Economia Social, un esbós de quins projectes concrets podria acollir 
Agròpolis Espai. Enteníem que un espai de referència de l’agroecologia urbana tenia el potencial 
per acollir diferents projectes com: 
 

 Espais demostratius d'agricultura urbana 
 Oficines municipals de plans i departament vinculats a les polítiques alimentàries 
 Empreses tractores d'ESS agroecològica 
 Espais de compostatge comunitari i/o gestió de biomassa 
 Espais de formació 
 Masoveria social rurbana 
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El 2019 vam continuar donant-li forma a la idea dins el projecte “Agrovallbona, Estudi 
d’implantació i viabilitat”, desenvolupant des de Rebrots-Remenat i per encàrrec del Consorci del 
Besòs una proposta d’espai de referència de l’agroecologia urbana. Aquesta proposta, plantejada 
per a la Granja del Ritz, recull els elements essencials del que entenem que ha de ser Agròpolis 
Espai. 
 
Ara reprenem la proposta, centrant-nos en el concepte de l’“Impulsor Agroecològic”, actualitzant-
lo i millorant-ne alguns aspectes. Al mateix temps, hem descartat desenvolupar de moment 
l’espai de formació agroecològica que al projecte d’Agrovallbona denominavem Mans a la Terra, 
ja que per una banda el plantejament que fèiem estava molt vinculat a les possibilitats 
específiques de la Granja del Ritz-La Ponderosa i, de l’altre, l’experiència i l'anàlisi dels darrers 
dos anys ens indica que la ciutat no té un gran dèficit d’espais formatius, i que més aviat, el que 
seria més prioritari des del punt de vista de les polítiques alimentàries urbanes ara mateix serien 
els objectius que plantegem a continuació (sense excloure en cap cas que l'espai també aculli 
activitats formatives): 
 
Objectius 
 

 Promoure els sistemes alimentaris sostenibles en l'àmbit urbà i periurbà. 
 Enfortir i amplificar la difusió i l’enxarxament de les múltiples iniciatives urbanes i 

periurbanes ja existents, en àmbits com la formació, la concientització, la producció i la 
comercialització. 

 Generar una dinàmica sectorial i territorial comunitària al voltant d’Agròpolis Espai. 
 
És per això que considerem que l’Impulsor Agroecològic ha de ser el cor d’Agròpolis Espai, 
sense que això exclogui que, en funció de les característiques de l’espai finalment triat, puguin 
donar-se altres usos complementaris com parcel·les d’hort, espais de restauració, aules 
formatives o zones demostratives. 
 
L’Impulsor Agroecològic l’entenem com un espai de informació, assessorament i dinamització, 
orientat a tots els públics, i en especial aquelles persones que formen part de projectes 
agroecològics (comunitaris o comercials), estudiants de l'àmbit agroalimentari o paisatgístic i 
persones en situació d'atur i/o que es plantegen iniciar projectes agroecològics. 
 
Proposem vertebrar l’espai a partir dels següents tres projectes interrelacionats: 
 

 Punt d'Informació Alimentària - Banc de recursos 
 
Aquesta ha de ser la versió presencial del portal web, enriquit per la possibilitat de compartir 
recursos tangibles. Un espai per donar a conèixer les polítiques municipals alimentàries i altres 
iniciatives agroecològiques de la societat civil. Un punt per informar de programes municipals, 
sortides laborals, itineraris formatius, convocatòries de subvencions, possibilitats de consum, 
dietes saludables, horts comunitaris, etc. I també un banc de recursos per la pràctica de 
l’agricultura urbana. 
 
Aquest punt d’informació comptaria amb dues branques diferenciades: 
 

a) Espai de Documentació per la Sobirania Alimentària: biblioteca, revistes 
especialitzades i continguts multimèdia. Un espai destinat a la formació, la recerca i 
l'activisme. 

b) Banc de Recursos - Biblioteca de les "coses del camp": Eines i materials per 
l'agricultura urbana i periurbana en règim de venta, préstec o lloguer: llavors 
autòctones, planter ecològic, eines i maquinària agrícola, compost i altres materials. 

 
També a l'EAU 2019-2030 es detecta "l’oportunitat de crear un punt centralitzat de recursos (...) 
com una proposta que rep suport unànime de les persones entrevistades (...) Aquest centre 
podria realitzar funcions de recerca agroecològica i exercir com a node, així com funcions 
d’observatori i coordinació de xarxes". I "incloure un banc de recursos on es pugui fer préstec i 
proveïment de recursos com eines, transport, trituradora, motocultor o material orgànic per 
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compostatge...". 
 
L'EAU 2019-2030 proposa com a possible ubicació l’Institut Municipal de Parcs i Jardins, així 
com fer que les Aules Ambientals de Districte siguin nodes de referència, com en part ja es fa a 
la Sagrada Família i al Bosc Turull. En tot cas, podria ser també un servei ubicat (o repartit) amb 
Agròpolis. 

 
 Pont Rural 

 
Una mancança en el procés de consolidació d'un cinturó agrari metropolità és una oficina de 
dinamització agroecològica com la que existeixen a d’altres territoris. I ens sembla adient que 
aquest espai de referència s'ubiqui a Barcelona, perquè la ciutat és la baula principal de la cadena 
agroalimentària que viu més d'esquenes a la realitat del món rural i, per tant, en una lògica de 
refer ponts, té sentit que assumeix la seva responsabilitat estimulant el consum de proximitat i el 
repoblament rural. 
 
Aquest tipus d’institució, de llarga trajectòria en diverses ciutats europees, està orientada a fer 
diagnòstics participatius de la situació del camp i a posar en contacte a les persones amb 
diversos recursos. Per exemple, estudiants d’origen urbà amb professions agroramaderes, nova 
pagesia amb terres assequibles, o pagesos/es amb distribuïdors i consumidors. 
 
Experiències de referència són el portal «ens estem quedant sense mans» del Pla d'Acció de 
l'Activitat Agrària de València, Terre en Vue a Bruselas, Regionalwert AG a Freiburg o Terre de 
Liens a França. Els ateneus cooperatius -espais d'impuls de l'economia social i solidària- així 
com Terra Franca o la Xarxa de Bancs de Terra, en l'àmbit específic agroecològic, constitueixen 
experiències de referència en l'àmbit català. 
 
En el context de la metròpolis de Barcelona, creiem que Pont Rural hauria d’establir-se com un 
projecte compartit entre l’Ajuntament de Barcelona i l’AMB. El paper de l’AMB és especialment 
important en termes territorials, ja que la terra agrícola que pot proveir d’aliments de proximitat a 
Barcelona queda fora del terme municipal. Però sobretot perquè l’AMB té les eines i el mandat 
per exercir una mirada global sobre el territori. El procés de creació de la Carta Alimentària de la 
Regió Metropolitana és el revulsiu perquè l’AMB adopti una política més activa en l’àmbit 
agroalimentari, en especial des del punt de vist de l’ordenament territorial. 
 
Aquest espai es retroalimentaria prioritàriament amb la xarxa de projectes que els darrers anys 
ha anat sorgint al voltant del que és l’espai territorial i conceptual del cinturó agrari metropolità. 
Pensem en projectes com Arrela't -servei de suport a la pagesia del Parc de Collserola-, 
Barcelona Smart Rural o l'Espai Test Agrari de Viladecans. També seria prioritària la 
col·laboració amb els Agents d'Ocupació i Desenvolupament Local (AODL), així com els serveis 
d'assessorament a la pagesia impulsats per diversos ajuntaments a escala comarcal. 
 

 
 

https://fundacionivifa.blog/2018/02/16/ens-estem-quedant-sense-mans-la-nueva-campana-para-impulsar-la-huerta-de-valencia/
https://terre-en-vue.be/
https://www.regionalwert-ag.de/
https://terredeliens.org/
https://terredeliens.org/
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Pont Rural ha de ser doncs un servei d'assessorament per facilitar la creació de projectes 
agrícoles i circuits curts de distribució, així com per donar suport a l’agricultura urbana. Inclou 
assessorament jurídic, administratiu, econòmic o agronòmic. Aquestes serien els seus serveis 
principals: 
 

 Informació sobre recursos disponibles: bancs de terres, formacions, legislació, 
subvencions... Una base de dades sobre terres agrícoles i ramaderes és el punt de 
partida per incentivar un creixement de les pràctiques agràries al cinturó metropolità. 

 Assessorament i acompanyament per projectes d'ESS agroecològics urbans i 
periurbans. 

 Informació i dinamització de programes de voluntariat en parcs agraris, granges 
metropolitanes i comunitats rurals. 

 
 Viver de projectes 

 

Es tracta d'un espai de co-working i incubació per projectes d'economia social i solidària en l'àmbit 
de la sobirania alimentària. Per fer-ho, compta amb dos espais: 
 

a) Espai de co-working: Un espai de treball amb l'objectiu de fomentar la 
intercooperació i facilitar usos nòmades i puntuals de les instal·lacions.  

b) Residència d'empreses d'ESS agroecològica: Espai amb diferents sales de lloguer 
per projectes independents. 

5.3 Gestió i organització 
 

Entenem Agròpolis com un bé comú rurbà, un ecosistema comunitari, públic i cooperatiu sota el 
denominador de l'Economia Social i Solidària, l'Agroecologia i els comuns alimentaris. Tant per 
Agròpolis Portal-Xarxa com per Agròpolis Espai proposem una organització democràtica, 
horitzontal i assembleària, articulada en diferents nivells d'organització, presa de decisions i 
execució. L'estructura compartida de governança es reunirà de forma periòdica i estarà 
conformada per quatre actors. 
 

 Entitat/s de gestió comunitària de l’àmbit agroecològic i/o territorial. 
 Serveis Municipals 
 

I en cas de que l’espai compti amb característiques que ho permetin: 
 

 Masovers/es 
 Empreses tractores i/o incubades d'ESS agroecològica 

 

 Coherència i curadania 
 

La cadena alimentària, la construcció i el transport són els tres sectors de major consum 
energètic, i també els principals responsables de l'efecte hivernacle. Rehabilitar l'edifici amb 
criteris integratius, oferir tallers de bioconstrucció o agricultura ecològica, facilitar l'accés no-
motoritzat privat o promoure l’accés a la distribució alimentària d’última milla, són per tant 
estratègies de sostenibilitat que els espais Agròpolis han de promoure. 
 
Agròpolis Espai ha de ser didàctic i demostratiu; panells informatius, espais demostratius i 
pantalles interactives poden ser alguns dels recursos a utilitzar. L'ecosistema d'Agròpolis ha de 
promoure dinàmiques de distribució intel·ligent de proximitat, d’“última milla”, així com una 
restauració basada en dietes baixes en consum de carn i altes en productes de proximitat. 
 
Entenem que les dinàmiques relacionals i laborals també han de ser material d'experimentació a 
l'intern del projecte. La conciliació familiar i la reducció i repartiment del treball han de formar part 
de les estratègies d'Agròpolis, des d'un plantejament d’economia feminista: el concepte de 
"curadania". La curadania implica un dret a cuidar, a no tenir cura per obligació i ser cuidat/da, 
sense que això signifiqui subordinació per a les dones. "La curadania no pot excloure, perquè 
tota persona ha de ser, o pot ser, part d'una xarxa àmplia i horitzontal de cures; o de múltiples 
xarxes col·lectives i autogestionades. La curadania és universal".  
 
A l'escala d'Agròpolis es tracta de facilitar les cures, la sostenibilitat i l'autogestió de la salut, 

https://blog.p2pfoundation.net/food-commons-europe/2017/02/01?cn-reloaded=1
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esdevenir un «equipament cuidador», saludable i accessible. Mesures tangibles, com establir 
espais que faciliten les tasques de criança, habitacions de descans o escriptoris on es pot 
treballar de peu, es complementarien amb mesures intangibles, com evitar el monocultiu en les 
tasques o limitar l'especialització jerarquitzada. Per exemple, les tasques de neteja poden ser 
zonificades i rotades; o les especialitzacions es poden equilibrar amb jornades de treball col·lectiu 
-models tipus Minga o Tornallom- i la participació de tots els membres del projecte en tasques 
de rehabilitació. 
 

 Avaluació i Balanç Comunitari 
 
Els objectius genèrics del projecte s'han de veure reflectits i materialitzats en totes les facetes 
del projecte. La governança horitzontal, l'avaluació contínua i el disseny de tots els aspectes del 
projecte en sintonia amb els objectius són les eines que ho han de fer possible. 
 
Proposem una avaluació regular, horitzontal i col·laborativa. Els mecanismes d’avaluació han 
d'estar adreçats i ser gestionats des dels projectes però també pels i per les usuàries, així com 
per tot el teixit comunitari. I han d'anar orientats tant de cara a l'intern dels projectes com en 
relació al seu impacte sobre les comunitats del territori. 
 
Considerem que la metodologia del balanç comunitari, derivada del Balanç Social de la Xarxa 
d'Economia Solidària, ha de ser el principal instrument d'avaluació i seguiment. Creiem 
interessant integrar en una sola eina l'avaluació de tots els aspectes socials, mediambientals, 
organitzatius i polítics, però també econòmics, ja que es tracta d'enfortir l'autonomia financera, i 
fer-ho amb criteris de l'Economia Social i Solidària. 
 
Tres instruments han de vehicular aquest balanç: 
 

 Assemblees i reunions.   
 Enquestes periòdiques amb indicadors d’activitat, qualitat i impacte.   
 Recollida i sistematització de dades globals. 

 
L’autoavaluació i l’anàlisi d’impacte han de ser els principals indicadors per valorar la qualitat i 
èxit del projecte. 

6. Viabilitat 
 

Si la funció principal d’Agròpolis és acompanyar les polítiques alimentàries municipals en l’àmbit 
comunicatiu, és lògic que aquesta missió sigui paral·lela en el temps al desplegament d’aquestes 
polítiques, abans, durant i després de la capitalitat alimentària del 2021. Per això, la viabilitat d’un 
projecte com Agròpolis implica en primer lloc establir un marc de projecció de 4 a 10 anys, 
establint els recursos i els protocols que permetin i preservin aquesta projecció. 
 
Això implica una dotació pressupostària anual per part de l’Ajuntament, amb la que llançar i 
consolidar Agròpolis Portal-Xarxa en primer lloc, i en una segona fase, Agròpolis Espai. En cas 
de comptar amb un espai físic, el pressupost es pot complementar amb fonts pròpies, a partir de 
mecanismes com la matrícula de les formacions o el lloguer de sales per empreses tractores 
d'ESS agroecològica. 
 
En segon lloc, entenem que la fórmula més adequada per potenciar totes les sinèrgies apuntades 
entre l’àmbit de les polítiques públiques i l’àmbit de la societat civil és, prèvia licitació, la co-
producció entre l’Ajuntament i una/es entitat/s de l’àmbit agroalimentari vinculada al territori urbà. 
En coherència amb aquest enfocament, la fase inicial de gestació del projecte ja s’està realitzant 
actualment sota aquest format, mitjançant una col·laboració entre l’entitat Rebrots i el 
Comissionat d’Economia Social, Desenvolupament local i Política Alimentària. 
 
En tercer, lloc, entenem que els marcs de referència política i operativa dins l'estructura municipal 
han de ser l'Estratègia d'Impuls a la Política Alimentaria (EIPA) i l'Estratègia d'Agricultura Urbana 
(EAU), amb els que actualment s'està establint vies de coordinació per posar en comú objectius. 
I entenem que Agròpolis ha de constituir la finestra pública de l’Espai Participat de polítiques 
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alimentàries, espai en el que es plasma aquest esperit de co-producció. 
 
En quart i últim lloc, considerem que la dinamització del portal l’ha de realitzar un equip 
multidisciplinar, amb més o menys persones implicades, segons fins on arribi el desplegament 
de l’eina. L’equip de dinamització de la web i les xarxes socials associades és imprescindible per 
dotar de dinamisme comunicatiu real a Agròpolis Portal-Xarxa. I per tant, cal consolidar-lo com a 
mínim pel que queda de l’actual legislatura. La figura d'un equip community manager ha de 
permetre les actualitzacions, la viralització, la bústia de contacte, l’orientació personalitzada o la 
projecció pública de l’Espai Participat. També és des d’aquest equip que es pot enxarxar els 
diferents actors urbans de l’agroecologia, tot ampliant el ventall a cada cop més actors 
alimentaris, segons el descrit al capítol 3.4. 
 
En resum, l’estructura completa d’Agròpolis implicaria per als seus treballadors aquestes tres 
línies de treball: 
 

 Realització i dinamització del portal web, l’app i les xarxes socials. 
 Realització i dinamització de la xarxa generada al voltant de les eines d’Agròpolis. 
 Dinamització comunitària i co-produïda de l’espai físic i els seus diferents espais. 

 
Barcelona, 9 febrer 2020 
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Annexos 
 
Annex 1: Diferents taules on es recullen diferents categories del subapartat “On comprar i on menjar”. 
 

Agròpolis Taules de recull de dades 1 Categoria: Grups i Cooperatives de Consum Subcategoria: 
 

Nº Nom Barri/Districte Contacte Web pròpia Enllaços a altres mapes 

1 
Cooperativa de 
consum El Bròquil 
Gòtic 

Ciutat Vella - Barri 
Gòtic 

Carrer Nou de Sant Francesc, 21 
 broquilgotic@gmail.com 

elbroquildelgotic.blogspot.co
m 

bcnsostenible.cat/el-broquil-del-
gotic 
pamapam.org/broquil-gotic 

2 
Cooxino - 
Cooperativa de 
consum del Xino 

Ciutat Vella - Raval 
Carrer de Vistalegre, 15 
casasoli@pangea.org 

http://casasoli.pangea.org/ 
bcnsostenible.cat/cooxino 
pamapam.org/cooxino-raval 

3 
Les Horteres de la 
Ribera 

Ciutat Vella - Sant 
Pere, Santa Caterina 
i la Ribera 

Carrer Rec, 27 (La Sosi - AAVV 
Casc Antic) 
leshorteres@gmail.com 

leshorteres.wordpress.com 
pamapam.org/horteres-ribera/ 
bcnsostenible.cat/les-horteres-de-
la-ribera 

4 Tota Cuca Viu 
Ciutat Vella - Sant 
Pere, Santa Caterina 
i la Ribera 

Carrer Fonollar, 15 
totacucaviu@gmail.com 

 bcnsostenible.cat/tota-cuca-viu 

5 
Xarxa de Consum 
Solidari (XCS) 

Ciutat Vella - Sant 
Pere, Santa Caterina 
i la Ribera 

Plaça Sant Agustí Vell 15, baixos 
info@xarxaconsum.org xarxaconsum.org 

bcnsostenible.cat/xarxa-de-consum-
solidari 
pamapam.org/xcs 

6 
La Sardineta. Grup 
d'ecoconsum de la 
Barceloneta. 

Ciutat Vella - La 
Barceloneta 

Carrer Cermeño, 7 
gruplasardineta@gmail.com 

lasardinetadelabarceloneta.
wordpress.com 

bcnsostenible.cat/la-sardineta 
pamapam.org/sardineta 

7 
Cooperativa Pam a 
Pam 

Eixample – Fort 
Pienc 

Carrer de Buenaventura Muñoz, 
21, (CC Parc Sandaru) 
cooppamapam@gmail.com 

cooppamapam.wordpress.co
m 

pamapam.org/cooperativa-pam-
pam 

8 
Grup de Consum 
Pixapins 

Eixample  - Fort 
Pienc 

Carrer Ali Bei, 94-96 
gcpixapins@gmail.com gcpixapins.blogspot.com.es 

bcnsostenible.cat/grup-de-consum-
pixapins 

http://elbroquildelgotic.blogspot.com/
http://elbroquildelgotic.blogspot.com/
https://bcnsostenible.cat/web/punt/el-broquil-del-gotic
https://bcnsostenible.cat/web/punt/el-broquil-del-gotic
https://pamapam.org/ca/directori/broquil-gotic/
http://casasoli.pangea.org/
https://bcnsostenible.cat/web/punt/cooxino
https://pamapam.org/ca/directori/cooxino-raval/
https://leshorteres.wordpress.com/
https://pamapam.org/ca/directori/horteres-ribera/
https://bcnsostenible.cat/web/punt/les-horteres-de-la-ribera
https://bcnsostenible.cat/web/punt/les-horteres-de-la-ribera
https://bcnsostenible.cat/web/punt/tota-cuca-viu
http://xarxaconsum.org/ca/
https://bcnsostenible.cat/web/punt/xarxa-de-consum-solidari
https://bcnsostenible.cat/web/punt/xarxa-de-consum-solidari
https://pamapam.org/ca/directori/xarxa-consum-solidari-sant-pere-santa-caterina-ribera/
https://lasardinetadelabarceloneta.wordpress.com/
https://lasardinetadelabarceloneta.wordpress.com/
https://bcnsostenible.cat/web/punt/la-sardineta
https://pamapam.org/ca/directori/sardineta-grup-ecoconsum-barceloneta-barceloneta/
https://cooppamapam.wordpress.com/
https://cooppamapam.wordpress.com/
https://pamapam.org/ca/directori/cooperativa-pam-pam/
https://pamapam.org/ca/directori/cooperativa-pam-pam/
http://gcpixapins.blogspot.com.es/
https://bcnsostenible.cat/web/punt/grup-de-consum-pixapins
https://bcnsostenible.cat/web/punt/grup-de-consum-pixapins


 

 

1 

pamapam.org/grup-consum-
pixapins 

9 
Arrels, Cooperativa 
de Consum Crític 

Eixample- Dreta de 
l’Eixample 
 

Carrer Sardenya, 256 - 260 
arrels@lacruilla.cat 

lacruilla.cat/index.php/arrels.
html 

bcnsostenible.cat/arrels 
pamapam.org/arrels-cooperativa-
consum-critic-dreta-eixample 

10 
Grup de consum 
ecològic "El Guaret" 

Eixample - Sagrada 
Família 

Carrer Padilla, 210 
cooperativa.elguaret@gmail.com 

elguaret.wordpress.com 
bcnsostenible.cat/guaret 
pamapam.org/guaret 

11 Ateneu Layret 
Eixample - Sant 
Antoni 

Carrer Villarroel, 49 
ateneulayret@gmail.com 

ateneulayret.wordpress.com 
bcnsostenible.cat/ateneu-layret 
pamapam.org/ateneu-layret 

12 
La Garrofera de 
Sants 

Sants - Montjuïc - La 
Bordeta 

Carrer Constitució, 19 
info@garroferadesants.coop 

garroferadesants.coop 
bcnsostenible.cat/germinal-sccl 
pamapam.org/cooperativa-garrofera 

13 
Consum Ecològic 
Faves Comptades 

Sants - Montjuïc - 
Hostafrancs 

Carrer Muntades, 24 (Casal 
Independentista de Sants Jaume 
Compte) 
coop.jaumecompte@gmail.com 

asantsfavescomptades.word
press.com 

bcnsostenible.cat/faves-comptades 
pamapam.org/faves-comptades 

14 El Carretó 
Sants - Montjuïc  El 
Poble Sec 

Carrer Font Honrada 32-34, 
(L'Ateneu el Rebel) 
ateneurebelpoblesec@gmail.com 

 bcnsostenible.cat/el-carreto 

15 La Seca 
Sants - Montjuïc - El 
Poble Sec 

Carrer Hortes, 10 
Laseca@labase.info 

labase.info/laseca 
bcnsostenible.cat/la-seca 
pamapam.org/seca-poble-sec 

16 Panxacontenta 
Sants - Montjuïc - 
Sants 

Carrer d’Olzinelles, 31 (Lleialtat) 
hola@panxacontenta.org 

panxacontenta.org 
bcnsostenible.cat/panxacontenta 
pamapam.org/panxacontenta 

17 L'economat social 
Sants - Montjuïc - La 
Bordeta 

Carrer de la Constitució, 85 (La 
Borda) 
economatcoop@gmail.com 

leconomat.cat 
bcnsostenible.cat/leconomat-social 
pamapam.org/economat-social 

18 
Grup de Consum 
Ecològic de Biologia 

Les Corts - La 
Maternitat i Sant 
Ramon 

Av. Diagonal, 643 (Facultat de 
Biologia) 
coopeambio@gmail.com. 

facebook.com/coopeambio 

bcnsostenible.cat/grup-de-consum-
ecologic-de-biologia 
pamapam.org/grup-consum-
ecologic-biologia 

19 Acció Hortera 
Les Corts - La 
Maternitat i Sant 
Ramon 

Av. Diagonal, 649-651 
acciohortera@gmail.com  acciohortera.blogspot.com bcnsostenible.cat/accio-hortera 

20 Col i Nata 
Sarrià-Sant Gervasi - 
Vila de Sarrià 

Carrer de Jaume Piquet, 23  pamapam.org/col-nata 

https://pamapam.org/ca/directori/grup-consum-pixapins
https://pamapam.org/ca/directori/grup-consum-pixapins
http://www.lacruilla.cat/index.php/arrels.html
http://www.lacruilla.cat/index.php/arrels.html
https://bcnsostenible.cat/web/punt/arrels
https://pamapam.org/ca/directori/arrels-cooperativa-consum-critic-dreta-eixample/
https://pamapam.org/ca/directori/arrels-cooperativa-consum-critic-dreta-eixample/
https://elguaret.wordpress.com/
https://bcnsostenible.cat/web/punt/grup-de-consum-ecologic-el-guaret
https://pamapam.org/ca/directori/guaret/
https://ateneulayret.wordpress.com/2013/12/23/grup-de-consum-agroecologic-a-lateneu/
https://bcnsostenible.cat/web/punt/ateneu-layret
https://pamapam.org/ca/directori/ateneu-layret/
https://garroferadesants.coop/
https://bcnsostenible.cat/web/punt/germinal-sccl
https://pamapam.org/ca/directori/cooperativa-garrofera-sants-bordeta/
https://asantsfavescomptades.wordpress.com/
https://asantsfavescomptades.wordpress.com/
https://bcnsostenible.cat/web/punt/faves-comptades
https://pamapam.org/ca/directori/consum-ecologic-faves-comptades-hostafrancs/
https://bcnsostenible.cat/web/punt/el-carreto
http://labase.info/projectes/cooperativa-de-consum/
https://bcnsostenible.cat/web/punt/la-seca
https://pamapam.org/ca/directori/seca-poble-sec/
https://www.panxacontenta.org/
https://bcnsostenible.cat/web/punt/panxacontenta
https://pamapam.org/ca/directori/panxacontenta-sants/
http://www.leconomat.cat/intranet/
https://bcnsostenible.cat/web/punt/leconomat-social
https://pamapam.org/ca/directori/economat-social/
https://www.facebook.com/coopeambio/
https://bcnsostenible.cat/web/punt/grup-de-consum-ecologic-de-biologia
https://bcnsostenible.cat/web/punt/grup-de-consum-ecologic-de-biologia
https://pamapam.org/ca/directori/grup-consum-ecologic-biologia/
https://pamapam.org/ca/directori/grup-consum-ecologic-biologia/
http://acciohortera.blogspot.com/
https://bcnsostenible.cat/web/punt/accio-hortera
http://pamapam.org/col-nata
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21 Can Pujades 
Sarrià - Sant Gervasi 
/ Vallvidrera, el 
Tibidabo i les Planes 

Carrer Reis Catòlics, 2 (Local al 
Mercat de Vallvidrera) 
coopcanpujades@gmail.com 

canpujades.org 
bcnsostenible.cat/can-pujades 
pamapam.org/can-pujades/ 

22 
Cooperativa 
Germinal 

Sarrià - Sant Gervasi 
- El Putxet i Farró 

Carrer de Sant Hermenegild, 18 
germinalfarro@coopgerminal.coop 

coopgerminal.coop 
bcnsostenible.cat/cooperativa-
germinal 
pamapam.org/germinal 

23 
Cooperativa de 
consum El Rusc 

Gràcia - Vila de 
Gràcia  

Carrer Sant Lluís, 7 
xlanovacoope@gmail.com 

cooperativaelrusc.wordpress
.com 

pamapam.org/cooperativa-consum-
rusc 

24 L'Aixada 
Gràcia - Vila de 
Gràcia 

Carrer Virtut 15, baixos aixada.net 
bcnsostenible.cat/laixada 
pamapam.org/aixada-vila-gracia 

25 La Tòfona 
Gràcia - Vila de 
Gràcia 

carrer Topazi, 9 
coopelatofona@rosadefoc.info 

rosadefoc.info/la-tofona pamapam.org/tofona 

26 Pinyol Vermell Gràcia - Vila de 
Gràcia 

Carrer de Sant Pere Màrtir, 37 
(Ateneu La Torna) 
coope.pinyolvermell@gmail.com 

pinyolvermell.wordpress.co
m 

bcnsostenible.cat/pinyol-vermell 
pamapam.org/pinyol-vermell 

27 
Cooperativa 
agroecològica 
Valldures 

Gràcia - Vallcarca i 
els Penitents 

Avinguda de Vallcarca, 91 
valldures@gmail.com 

valldures.wordpress.com 
bcnsostenible.cat/cooperativa-
agroecologica-valldures 
pamapam.org/valldures 

28 
Les Trementinaires 
de Vallcarca 

Gràcia - El Coll 
Carrer de l'Aldea, 8 
altavallcarca@gmail.com 

trementinaires.wordpress.co
m 

bcnsostenible.cat/les-
trementinaires-de-vallcarca 
pamapam.org/trementinaires 

29 Verduretes 
Gràcia - Vila de 
Gràcia 

Carrer Robí, 5 (Ateneu Rosa de 
Foc) 
coopverduretes@gmail.com 

verduretescoop.wordpress.c
om 

bcnsostenible.cat/verduretes 

30 
Les Verdures de 
Roxanne 

Gràcia - Vila de 
Gràcia 

Carrer Torrent de l’Olla, 72 
(Llibreria Aldarull) 
lesverduresderoxanne@gmail.com 

lesverduresderoxanne.word
press.com 

bcnsostenible.cat/les-verdures-de-
roxanne 
pamapam.org/verdures-roxanne 

31 La Fresca 
Gràcia - Vila de 
Gràcia 

C Virtut, 15 (Ateneu Rosa de Foc) 
cooperativalafresca.blogspot
.com 

bcnsostenible.cat/grup-de-consum-
autogestionat-la-fresca 
pamapam.org/cooperativa-fresca 

32 Verdures Roges Gràcia - Vila de 
Gràcia 

Carrer Torrent d'en Vidalet, 34 
verdures.roges@gmail.com 

roigcultura.cat/verdures-
roges 

 

33 
Cooperativa La 
Senalla 

Gràcia - Vila de 
Gràcia 

Carrer de la Fraternitat, 12 
info@lasenalla.org 

lasenalla.org 
bcnsostenible.cat/la-senalla 
pamapam.org/senalla 

http://canpujades.org/
https://bcnsostenible.cat/web/punt/can-pujades
https://pamapam.org/ca/directori/can-pujades/
http://www.coopgerminal.coop/web/
https://bcnsostenible.cat/web/punt/cooperativa-germinal
https://bcnsostenible.cat/web/punt/cooperativa-germinal
https://pamapam.org/ca/directori/germinal-farro-putxet-farro/
https://cooperativaelrusc.wordpress.com/
https://cooperativaelrusc.wordpress.com/
https://pamapam.org/ca/directori/cooperativa-consum-rusc/
https://pamapam.org/ca/directori/cooperativa-consum-rusc/
https://aixada.net/
https://bcnsostenible.cat/web/punt/laixada
https://pamapam.org/ca/directori/aixada-vila-gracia/
http://rosadefoc.info/la-tofona/
https://pamapam.org/ca/directori/tofona/
https://pinyolvermell.wordpress.com/
https://pinyolvermell.wordpress.com/
https://bcnsostenible.cat/web/punt/pinyol-vermell
https://pamapam.org/ca/directori/collectiu-consum-agroecologic-pinyol-vermell-ateneu-independentista-popular-torna/
https://valldures.wordpress.com/
https://bcnsostenible.cat/web/punt/cooperativa-agroecologica-valldures
https://bcnsostenible.cat/web/punt/cooperativa-agroecologica-valldures
https://pamapam.org/ca/directori/valldures-vallcarca-penitents/
https://trementinaires.wordpress.com/
https://trementinaires.wordpress.com/
https://www.bcnsostenible.cat/web/punt/les-trementinaires-de-vallcarca
https://www.bcnsostenible.cat/web/punt/les-trementinaires-de-vallcarca
https://pamapam.org/ca/directori/trementinaires-vallcarca-coll-coll/
https://verduretescoop.wordpress.com/
https://verduretescoop.wordpress.com/
https://bcnsostenible.cat/web/punt/verduretes
https://lesverduresderoxanne.wordpress.com/
https://lesverduresderoxanne.wordpress.com/
http://bcnsostenible.cat/les-verdures-de-roxanne
http://bcnsostenible.cat/les-verdures-de-roxanne
https://pamapam.org/ca/directori/verdures-roxanne/
http://cooperativalafresca.blogspot.com/
http://cooperativalafresca.blogspot.com/
https://bcnsostenible.cat/web/punt/grup-de-consum-autogestionat-la-fresca
https://bcnsostenible.cat/web/punt/grup-de-consum-autogestionat-la-fresca
https://pamapam.org/ca/directori/cooperativa-fresca/
http://www.roigcultura.cat/verdures-roges/
http://www.roigcultura.cat/verdures-roges/
http://www.lasenalla.org/
https://bcnsostenible.cat/web/punt/la-senalla
https://pamapam.org/ca/directori/cooperativa-senalla-vila-gracia/
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34 La Garangola 
Gràcia - Camp d'en 
Grassot i Gràcia 
Nova 

Passatge Alió, 12 
garangola@gmail.com 

lagarangola.wordpress.com 
bcnsostenible.cat/la-garangola 
pamapam.org/garangola 

35 
Cooperativa "I un 
rave!" 

Gràcia - Camp d'en 
Grassot i Gràcia 
Nova 

Passatge Conradí, 3 
iunrave@moviments.net 
 

iunrave.wordpress.com 
bcnsostenible.cat/cooperativa-i-un-
rave 

36 Na Fent Verd 
Gràcia - Vila de 
Gràcia 

Carrer de les Tres Senyores 10 nafent.info bcnsostenible.cat/na-fent 

37 Ecorocaguinarda 
Horta-Guinardó - 
Guinardó 

Carrer de la Bisbal, 40-42 
coop@rocaguinarda.org 

rocaguinarda.org/ecorocagui
narda 

pamapam.org/ecorocaguinarda/ 

38 Ecoestel 
Horta-Guinardó - 
Guinardó 

Carrer Telègraf , 58, Barcelona 
ecoestel@gmail.com 

 
barcelona.cat/associacio-de-
consum-ecologic-ecostel 

39 Pirineu Horta-Guinardó - 
Can Baró 

Carrer Josep Serrano, 71 
coop.pirineu@gmail.com 

blocdelacooperativapirineu.b
logspot.com 

bcnsostenible.cat/coop-can-baro 
pamapam.org/associacio-consum-
ecologic-pirineu 

40 Ridorta -  
Horta-Guinardó . 
Horta 

Carrer Rivero 13 
info@ridorta.cat  

ridorta.cat pamapam.org/ridorta 

41 
Cooperativa Can 
Baró 

Horta-Guinardó - 
Can Baró 

Carrer Josep Serrano, 71 
coopcanbaro@gmail.com 

cbpirineu/Cooperativa Can 
Baró 

pamapam.org/cooperativa-can-baro 

42 Carmela Verdulera 
Horta-Guinardó - El 
Carmel 

Passatge Lugo, 18 
coope.carmel@gmail.com 

lacarmelaverdulera.wordpre
ss.com 

bcnsostenible.cat/la-carmela-
verdulera 
pamapam.org/carmela-verdulera-
carmel 

43 Userda 9 
Nou Barris - 
Prosperitat 

Carrer Badosa, 36 baixos esq 
userda9@gmail.com 

userda-9.blogspot.com.es 
bcnsostenible.cat/userda-9 
pamapam.org/userda-9 

44 
La Iaia Mercè - 
Associació Salud i 
Agroecologia- ASIA 

Nou Barris - Porta 
Carrer d'Emili Roca, 52 
 

associaciosalutiagroecologia
.wordpress.com 

bcnsostenible.cat/la-iaia-merce-asia 
pamapam.org/iaia-merce-asia 

45 La cebolla roja 
Nou Barris - El Turó 
de la Peira 

Passeig de Fabra i Puig, 274 (Pati 
del Centre Cívic Can Basté) 
lascebollikas@gmail.com 

lacebollaroja.wordpress.com 
bcnsostenible.cat/la-cebolla-roja 
pamapam.org/cebolla-roja 

46 
Cooperativa Les 
Vinyes de Can 
Roquetes 

Nou Barris - La 
Trinitat Nova 

Carrer Portlligat 11-15 
cooperativaroquetes@gmail.com 

lesvinyesdecanroquetes.blo
gspot.com 

bcnsostenible.cat/vinyes-de-can-
roquetes 
pamapam.org/vinyes-can-roquetes 

47 El Llevat de Nou 
Barris 

Nou Barris - 
Canyelles 

C/ Miguel Hernández, 6 
info@llevat.org 

llevat.org bcnsostenible.cat/el-llevat-de-nou-
barris 

https://lagarangola.wordpress.com/
https://bcnsostenible.cat/web/punt/la-garangola
https://pamapam.org/ca/directori/garangola-camp-grassot-gracia-nova/
https://iunrave.wordpress.com/
https://bcnsostenible.cat/web/punt/cooperativa-i-un-rave
https://bcnsostenible.cat/web/punt/cooperativa-i-un-rave
http://nafent.info/
https://bcnsostenible.cat/web/punt/na-fent
https://www.rocaguinarda.org/ecorocaguinarda
https://www.rocaguinarda.org/ecorocaguinarda
https://pamapam.org/ca/directori/ecorocaguinarda
https://www.barcelona.cat/ca/conocebcn/bcn-1936/detall/associacio-de-consum-ecologic-ecostel_99400497908.html
https://www.barcelona.cat/ca/conocebcn/bcn-1936/detall/associacio-de-consum-ecologic-ecostel_99400497908.html
http://blocdelacooperativapirineu.blogspot.com/
http://blocdelacooperativapirineu.blogspot.com/
http://bcnsostenible.cat/cooperativa-can-baro
https://pamapam.org/ca/directori/associacio-consum-ecologic-pirineu/
https://pamapam.org/ca/directori/associacio-consum-ecologic-pirineu/
http://www.ridorta.cat/Ridorta._Grup_de_consum_ecologic_dHorta/Inici.html
https://pamapam.org/ca/directori/ridorta/
http://ajuntament.barcelona.cat/casalsdebarrihg/cbpirineu/es/entitats/entitat/Cooperativa%20de%20Consum%20Ecol%C3%B2gic%20Can%20Bar%C3%B3
http://ajuntament.barcelona.cat/casalsdebarrihg/cbpirineu/es/entitats/entitat/Cooperativa%20de%20Consum%20Ecol%C3%B2gic%20Can%20Bar%C3%B3
https://pamapam.org/ca/directori/cooperativa-can-baro/
https://lacarmelaverdulera.wordpress.com/
https://lacarmelaverdulera.wordpress.com/
https://bcnsostenible.cat/web/punt/la-carmela-verdulera
https://bcnsostenible.cat/web/punt/la-carmela-verdulera
https://pamapam.org/ca/directori/carmela-verdulera-carmel/
https://pamapam.org/ca/directori/carmela-verdulera-carmel/
http://userda-9.blogspot.com.es/
https://bcnsostenible.cat/web/punt/userda-9
https://pamapam.org/ca/directori/userda-9/
https://associaciosalutiagroecologia.wordpress.com/
https://associaciosalutiagroecologia.wordpress.com/
https://bcnsostenible.cat/web/punt/la-iaia-merce-associacio-salud-i-agroecologia-asia
https://pamapam.org/ca/directori/iaia-merce-asia/
https://lacebollaroja.wordpress.com/
https://bcnsostenible.cat/web/punt/la-cebolla-roja
https://pamapam.org/ca/directori/cebolla-roja/
http://lesvinyesdecanroquetes.blogspot.com/
http://lesvinyesdecanroquetes.blogspot.com/
https://bcnsostenible.cat/web/punt/cooperativa-les-vinyes-de-can-roquetes
https://bcnsostenible.cat/web/punt/cooperativa-les-vinyes-de-can-roquetes
https://pamapam.org/ca/directori/vinyes-can-roquetes/
http://www.llevat.org/
https://bcnsostenible.cat/web/punt/el-llevat-de-nou-barris
https://bcnsostenible.cat/web/punt/el-llevat-de-nou-barris
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pamapam.org/llevat-nou-barris 

48 Cooperativa El Borró 
Sant Andreu - Sant 
Andreu de Palomar 

Carrer de Sant Adrià 20 (Ateneu 
L'Harmonia) 
elborrosantandreu@gmail.com 

elborro.blogspot.com.es 
bcnsostenible.cat/associacio-el-
borro 
pamapam.org/cooperativa-borro 

49 
Cooperativa 
Borronets 

Sant Andreu - Sant 
Andreu de Palomar 

Carrer de Sant Adrià 20 (Ateneu 
L'Harmonia) 
info@borronets.cat 

sites.google.com/site/cooper
ativaborronets 

bcnsostenible.cat/borronets 
pamapam.org/borronets 

50 30 Panxes 
Sant Andreu - La 
Sagrera 

Carrer d'Hondures, 30 
cooperativalasagrera@gmail.com 

30panxes.wordpress.com 
bcnsostenible.cat/30-panxes 
pamapam.org/30-panxes 

51 El Rec 
Sant Andreu - El 
Congrés i els Indians 

Carrer Cardenal Tedeschini, 67 
ahuerta@gmail.com 

elrec.cat 
bcnsostenible.cat/cooperativa-el-rec 
pamapam.org/cooperativa-rec 

52 Mespilus 
Sant Martí - Poble 
Nou 

Carrer Venero, 12 
info@mespilus.org  

mespilus.org 
bcnsostenible.cat/mespilus 
pamapam.org/mespilus-poblenou 

53 
Cooperativa Giras-
sol de Sant Martí 

Sant Martí - Sant 
Martí de Provençals 

Carrer Doctor Zamenhof, 23  

bcnsostenible.cat/associacio-de-
consum-el-gira-sol 
pamapam.org/cooperativa-giras-sol-
sant-marti 

54 VERDnou 
Sant Martí - 
Provençals del 
Poblenou 

Carrer Espronceda, 195 
verdnou@gmail.com cometelobio.blogspot.com 

bcnsostenible.cat/verdneda 
pamapam.org/verdnou-verneda-pau 

55 

Ecoaranyo 
cooperativa de 
consum a la UPF 
Poblenou 

Sant Marti - 
Poblenou 

C Roc Boronat, 150  
Ca l’Aranyó (UPF) 
ecoaranyo.info@gmail.com 

ecoaranyo.wordpress.com  

56 
La Unió del 
Poblenou - La 
Datzira 

Sant Martí - El 
Poblenou 

Doctor Trueta, 195 
coopelaunio@gmail.com 

verdurita.wordpress.com 
bcnsostenible.cat/la-unio 
pamapam.org/unio-poblenou-
datzira 

57 Coope Clot 
Sant Martí - El Camp 
de l'Arpa del Clot 

Carrer Provença, 591 
coopeclot@gmail.com 

 
bcnsostenible.cat/coope-clot 
 

58 Cydònia 
Sant Martí - El 
Poblenou 

Passatge Bosch i Labrus, 16 
cydonia@cydoniabcn.org 

www.cydoniabcn.org 
bcnsostenible.cat/cydonia 
pamapam.org/cydonia-poblenou 

59 Estèvia 
Sant Martí - El 
Poblenou 

Carrer Ferrocarril, 12 
esteviapoblenou.wordpress.
com 

bcnsostenible.cat/estevia 
pamapam.org/estevia-poblenou 

 

https://pamapam.org/ca/directori/llevat-nou-barris/
http://elborro.blogspot.com.es/
https://bcnsostenible.cat/web/punt/associacio-el-borro
https://bcnsostenible.cat/web/punt/associacio-el-borro
https://pamapam.org/ca/directori/cooperativa-borro/
https://sites.google.com/site/cooperativaborronets/
https://sites.google.com/site/cooperativaborronets/
https://bcnsostenible.cat/web/punt/associacio-de-consum-ecologic-i-responsable-borronets
https://pamapam.org/ca/directori/cooperativa-borronets-sant-andreu-palomar/
https://30panxes.wordpress.com/
https://bcnsostenible.cat/web/punt/30-panxes-cooperativa-de-consum-ecologic-de-la-sagrera
https://pamapam.org/ca/directori/30-panxes/
http://elrec.cat/
https://bcnsostenible.cat/web/punt/cooperativa-el-rec
https://pamapam.org/ca/directori/cooperativa-rec-sant-andreu/
https://www.mespilus.org/
https://bcnsostenible.cat/web/punt/mespilus
https://pamapam.org/ca/directori/mespilus-poblenou/
https://bcnsostenible.cat/web/punt/associacio-de-consum-el-gira-sol
https://bcnsostenible.cat/web/punt/associacio-de-consum-el-gira-sol
https://pamapam.org/ca/directori/cooperativa-iras-sol-sant-marti/
https://pamapam.org/ca/directori/cooperativa-iras-sol-sant-marti/
http://cometelobio.blogspot.com.es/
https://bcnsostenible.cat/web/punt/verdneda
https://pamapam.org/ca/directori/verdnou-verneda-pau/
https://ecoaranyo.wordpress.com/contacta/
https://verdurita.wordpress.com/
https://bcnsostenible.cat/web/punt/la-unio
https://pamapam.org/ca/directori/unio-poblenou-datzira/
https://pamapam.org/ca/directori/unio-poblenou-datzira/
https://bcnsostenible.cat/web/punt/coope-clot
http://www.cydoniabcn.org/
https://bcnsostenible.cat/web/punt/cydonia
https://pamapam.org/ca/directori/cydonia-poblenou/
https://esteviapoblenou.wordpress.com/
https://esteviapoblenou.wordpress.com/
https://bcnsostenible.cat/web/punt/estevia
https://pamapam.org/ca/directori/estevia-poblenou/
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Agròpolis Taules de recull de dades 2 Categoria: Botigues d’alimentació ecològica Subcategoria: 

 
Nº Nom Barri/Districte Contacte Web pròpia Enllaços a altres mapes 

1 Ecobotiga Gràcia Gràcia - Vila de Gràcia Carrer Astúries núm. 40 lacomunal.cat 
bcnsostenible.cat/ecobotiga-
asturies 

2 Ecobotiga La comunal Sant Martí / El Poblenou Rambla del Poblenou, 19 lacomunal.cat bcnsostenible.cat/ecobotiga 

3 Botiga Gran Vida Eixample / Fort Pienc Gran Via, 748 herbolarigranvida.com 
bcnsostenible.cat/gran-vida-
herbolari 

4 Graneria del Poble Nou Sant Martí / El Poblenou 
Carrer Pujades, 188 
pmarrugatd98@gmail.com 

 
bcnsostenible.cat/la-graneria-
del-poblenou 

5 Herbolari de Poblenou Sant Martí / El Poblenou C/ Castanys, 6  
bcnsostenible.cat/herbolari-de-
poblenou 

6 Komesano Baluard Ciutat Vella - Barceloneta Carrer del Baluard, 28 komesano.es bcnsostenible.cat/komesano 

7 Komesano Llull 
Sant Martí / El Parc i la 
Llacuna del Poblenou 
 

Carrer Llull, 19 
dieteticakomesano@gmail.
com 

komesano.es bcnsostenible.cat/komesano 

8 L'Horta de l'Eixample 
Eixample / Dreta de 
l'Eixample 

Carrer Nàpols, 155 hortadeleixample.es 
bcnsostenible.cat/l-horta-de-l-
eixample 

9 Cal Rosset 
Eixample / Dreta de 
l'Eixample 

Carrer de Nàpols, 155 calrosset.com bcnsostenible.cat/cal-rosset 

10 Dietètica 46 Eixample / Fort Pienc 
Gran Via, 691-693 (parada 
46 mercat) 

 bcnsostenible.cat/dietetica-46 

11 La cervesera del Poblenou 
Sant Martí / El Parc i la 
Llacuna del Poblenou 

Passatge Ratés, 13 cervesa-cesc.cat 
bcnsostenible.cat/la-
cervesera-del-poblenou 

12 
La Iaia Mercè - Associació 
Salud i Agroecologia- ASIA 

Nou Barris / Porta 
Carrer d'Emili Roca, 52 
comunicacio@salutiagroec
ologia.ae.org 

associaciosalutiagroecologi
a.wordpress.com 

bcnsostenible.cat/la-iaia-merce 
pamapam.org/iaia-merce 

13 Molsa Biosants Sants-Montjuïc / Sants 
C/ Sant Jordi, 7 
biosants@molsa.bio 

molsa.bio/botigues-molsa  

14 Molsa Biosí Gràcia / Vila de Gràcia 
C/ Ramon i Cajal, 42 
biosi@molsa.bio 

molsa.bio/botigues-molsa  

15 Molsa Ceres Natural Eixample / Sant Antoni Ronda de Sant Pau, 49 
ceresnatural@molsa.bio 

molsa.bio/botigues-molsa bcnsostenible.cat/ceres-
natural 

http://lacomunal.cat/
https://www.bcnsostenible.cat/web/punt/ecobotiga-asturies?categoria%5B0%5D=a06
https://www.bcnsostenible.cat/web/punt/ecobotiga-asturies?categoria%5B0%5D=a06
http://lacomunal.cat/
https://www.bcnsostenible.cat/es/web/punt/ecobotiga
https://herbolarigranvida.com/
https://www.bcnsostenible.cat/es/web/punt/gran-vida-herbolari
https://www.bcnsostenible.cat/es/web/punt/gran-vida-herbolari
https://bcnsostenible.cat/es/web/punt/la-graneria-del-poblenou
https://bcnsostenible.cat/es/web/punt/la-graneria-del-poblenou
https://bcnsostenible.cat/es/web/punt/herbolari-de-poblenou
https://bcnsostenible.cat/es/web/punt/herbolari-de-poblenou
http://komesano.es/
file:///C:/Users/Albert%20Rojas/Desktop/bcnsostenible.cat/komesano
http://komesano.es/
https://bcnsostenible.cat/web/punt/komesano
http://www.hortadeleixample.es/index2/ca/
https://www.bcnsostenible.cat/es/web/punt/l-horta-de-l-eixample
https://www.bcnsostenible.cat/es/web/punt/l-horta-de-l-eixample
http://www.calrosset.com/
https://www.bcnsostenible.cat/web/punt/cal-rosset
https://www.bcnsostenible.cat/web/punt/dietetica-46
http://www.cervesa-cesc.cat/
https://bcnsostenible.cat/es/web/punt/la-cervesera-del-poblenou
https://bcnsostenible.cat/es/web/punt/la-cervesera-del-poblenou
https://associaciosalutiagroecologia.wordpress.com/
https://associaciosalutiagroecologia.wordpress.com/
https://www.bcnsostenible.cat/web/punt/la-iaia-merce-associacio-salud-i-agroecologia-asia
https://pamapam.org/ca/directori/iaia-merce-asia/
https://molsa.bio/botigues-molsa/
https://molsa.bio/botigues-molsa/
https://molsa.bio/botigues-molsa/
https://bcnsostenible.cat/web/punt/ceres-natural
https://bcnsostenible.cat/web/punt/ceres-natural
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16 Molsa Ecovita Sants-Montjuïc / Sants 
Av. de Madrid, 128 
ecovita@molsa.bio 

molsa.bio/botigues-molsa 
bcnsostenible.cat/molsa-
ecovita 

17 Molsa Estel 
Gràcia / Camp d'en 
Grassot i Gràcia Nova 

Carrer de Pi i Margall, 39 
estel@molsa.bio 

molsa.bio/botigues-molsa bcnsostenible.cat/molsa-lestel 

18 Molsa Manduca Sant Andreu / Congrés C/ Garcilaso, 191 
manduca@molsa.bio 

molsa.bio/botigues-molsa  

19 Molsa Sagrada Família 
Eixample / Sagrada 
Família 

Carrer de Padilla, 264 
sagradafamilia@molsa.bio 

molsa.bio/botigues-molsa bcnsostenible.cat/molsa 

20 Obowylu fruites i verdures 
Eixample / Dreta de 
l'Eixample 

Carrer de Roger de Flor, 
202 

 bcnsostenible.cat/obowylu 

21 Vida meva Sant Martí / El Poblenou 
Carrer Marià Aguiló, 68 
botiga@vidameva.com 

botiga.vidameva.com 
bcnsostenible.cat/vida-meva 

22 La dietètica 
Sant Martí / La Verneda i la 
Pau 

Maresme 202-208  bcnsostenible.cat/la-dietetica 

23 La Lleteria del Clot Sant Martí / El Clot Plaça de Font i Sagué  bcnsostenible.cat/la-lleteria 

24 La Lleteria del Poble Sec 
Sants - Montjuïc / El Poble 
Sec Carrer de Salvà, 42 lalleteriadelpoblesec.com 

bcnsostenible.cat/la-lleteria-
del-poble-sec 

25 Autòctons 
Sant Martí / El Camp de 
l'Arpa del Clot 

carrer Rogent, 24 
autoctons@autoctons.cat 

http://www.autoctons.cat bcnsostenible.cat/autoctons 

26 Casa Gispert 
Ciutat Vella / Sant Pere, 
Santa Caterina i la Ribera 

Carrer Sombrerers, 23 
info@casagispert.com 

casagispert.com bcnsostenible.cat/casa-gispert 

27 Olimar 
Ciutat Vella / Sant Pere, 
Santa Caterina i la Ribera 

Carrer de Sant Pere Més 
Alt, 24 

 bcnsostenible.cat/olimar 

28 
Xarxa de Consum Solidari 
(XCS) 

Ciutat Vella / Sant Pere, 
Santa Caterina i la Ribera 

Plaça Sant Agustí Vell 15, 
baixos 

xarxaconsum.net 
bcnsostenible.cat/xarxa-de-
consum-solidari 

29 Vallflorit 
Ciutat Vella / Sant Pere, 
Santa Caterina i la Ribera 

Carrer de Méndez Núñez, 
2 

vallflorit.com bcnsostenible.cat/vallflorit 

30 La Hamaca Ciutat Vella / Sant Pere, 
Santa Caterina i la Ribera 

Pl. Sant Agustí Vell, 15 lahamacabcn.com bcnsostenible.cat/la-hamaca 

31 Casa Perris 
Ciutat Vella / Sant Pere, 
Santa Caterina i la Ribera 

Plaça Comercial, 2 casaperris.com bcnsostenible.cat/casa-perris 

32 Herboristeria Anormis Ciutat Vella / Barri Gòtic Carrer de la Ciutat, 3 
herboristeriaanormisirene.e
s 

bcnsostenible.cat/herboristeria
-anormis 

33 The Green Farmers Ciutat Vella / El Raval Carrer Valldoncella, 33  
bcnsostenible.cat/the-green-
farmers 

https://molsa.bio/botigues-molsa/
https://www.bcnsostenible.cat/ca/web/punt/molsa-ecovita
https://www.bcnsostenible.cat/ca/web/punt/molsa-ecovita
https://molsa.bio/botigues-molsa/
https://www.bcnsostenible.cat/es/web/punt/molsa-lestel
https://molsa.bio/botigues-molsa/
https://molsa.bio/botigues-molsa/
https://www.bcnsostenible.cat/ca/web/punt/molsa
https://bcnsostenible.cat/web/punt/obowylu-fruites-i-verdures
http://botiga.vidameva.com/
https://bcnsostenible.cat/web/punt/vida-meva
https://bcnsostenible.cat/web/punt/la-dietetica
https://bcnsostenible.cat/web/punt/la-lleteria
http://www.lalleteriadelpoblesec.com/
https://www.bcnsostenible.cat/es/web/punt/la-lleteria-del-poble-sec
https://www.bcnsostenible.cat/es/web/punt/la-lleteria-del-poble-sec
http://www.autoctons.cat/
https://bcnsostenible.cat/web/punt/autoctons
http://www.casagispert.com/
https://bcnsostenible.cat/web/punt/casa-gispert-1
https://bcnsostenible.cat/web/punt/olimar
http://www.xarxaconsum.net/
https://bcnsostenible.cat/web/punt/xarxa-de-consum-solidari
https://bcnsostenible.cat/web/punt/xarxa-de-consum-solidari
http://www.vallflorit.com/
https://bcnsostenible.cat/web/punt/vallflorit
http://lahamacabcn.com/
https://bcnsostenible.cat/web/punt/la-hamaca
http://www.casaperris.com/
file:///C:/Users/Albert%20Rojas/Desktop/bcnsostenible.cat/casa-perris
http://www.herboristeriaanormisirene.es/
http://www.herboristeriaanormisirene.es/
https://bcnsostenible.cat/web/punt/herboristeria-anormis
https://bcnsostenible.cat/web/punt/herboristeria-anormis
https://bcnsostenible.cat/web/punt/the-green-farmers
https://bcnsostenible.cat/web/punt/the-green-farmers
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34 Celler de Ronda Eixample / Sant Antoni Ronda de Sant Pau, 77  
bcnsostenible.ca/celler-de-
ronda 

35 Bio Món 
Eixample / Sagrada 
Família 

Carrer Cartagena, 317  bcnsostenible.cat/biomon 

36 Herbolari Natura Eixample / Sagrada 
Família 

Carrer València, 542  bcnsostenible.cat/herbolari-
natura 

37 L'Artesà de Vic Eixample / Fort Pienc Diputació, 480  
bcnsostenible.catt/lartesa-de-
vic 

38 Herboristeria Margarida Eixample / Fort Pienc Carrer Lepant, 172 
hermargarida.webcindario.
com 

bcnsostenible.cat/herboristeria
-margarida 

39 Ekoteràpia 
Eixample / Sagrada 
Família 

Indústria, 159  bcnsostenible.cat/ekoterapia 

40 El Manà 
Eixample / Sagrada 
Família 

Carrer València, 432 ecomana.net bcnsostenible.cat/el-mana 

41 La Botiga Natural 
Eixample / Sagrada 
Família Carrer Rosselló, 441 slowbcn.com 

bcnsostenible.cat/la-botiga-
natural 

42 El graner 
Eixample / Sagrada 
Família 

Provença 495  bcnsostenible.cat/el-graner 

43 El cabàs 
Eixample / Sagrada 
Família 

Carrer Provença, 487  bcnsostenible.cat/el-cabas 

44 Venvegano 
Eixample / Sagrada 
Família 

Padilla, 266  bcnsostenible.cat/venvegano 

45 Ecocentre 
Eixample / Dreta de 
l'Eixample 

Carrer Mallorca, 330 
ecocentrebarcelona.org/bot
iga 

bcnsostenible.cat/ecocentre 

46 Ecocentre Supermercat 
Eixample / Dreta de 
l'Eixample 

Avinguda Diagonal, 329  bcnsostenible.cat/ecocentre-1 

47 Herboristeria i dietètica 
Germinal 

Eixample / Dreta de 
l'Eixample 

Carrer Provença, 362 germinalbcn.com bcnsostenible.cat/herboristeria
-i-dietetica-germinal 

48 Carnisseria Canals 
Eixample / Dreta de 
l'Eixample 

Passeig Sant Joan, 114  
bcnsostenible.cat/carnisseria-
canals 

49 
Naturista vegetariana de 
BCN SCCL 

Eixample / Dreta de 
l'Eixample 

Gran Via de les Corts 
Catalanes, 704 

coopnaturistavegetarianad
ebarcelona.wordpress.com 

bcnsostenible.cat/naturista-
vegetariana-de-bcn-sccl 

50 Món viu Eixample / Fort Pienc Ausiàs March, 65 monviu.com bcnsostenible.cat/mon-viu 

51 Queviures J.Serra 
Eixample / Dreta de 
l'Eixample 

Carrer de Girona, 13  
bcnsostenible.cat/queviures-
jserra 

https://bcnsostenible.cat/web/punt/celler-de-ronda
https://bcnsostenible.cat/web/punt/celler-de-ronda
https://bcnsostenible.cat/web/punt/biomon
https://bcnsostenible.cat/web/punt/herbolari-natura
https://bcnsostenible.cat/web/punt/herbolari-natura
https://bcnsostenible.cat/web/punt/lartesa-de-vic
https://bcnsostenible.cat/web/punt/lartesa-de-vic
http://hermargarida.webcindario.com/
http://hermargarida.webcindario.com/
https://bcnsostenible.cat/web/punt/herboristeria-margarida
https://bcnsostenible.cat/web/punt/herboristeria-margarida
https://bcnsostenible.cat/web/punt/ekoterapia
http://www.ecomana.net/
https://bcnsostenible.cat/web/punt/el-mana-1
http://www.slowbcn.com/?p=658&lang=es
https://bcnsostenible.cat/web/punt/la-botiga-natural
https://bcnsostenible.cat/web/punt/la-botiga-natural
https://bcnsostenible.cat/web/punt/el-graner
https://bcnsostenible.cat/web/punt/el-cabas
https://bcnsostenible.cat/web/punt/venvegano
http://www.ecocentrebarcelona.org/botiga
http://www.ecocentrebarcelona.org/botiga
https://bcnsostenible.cat/web/punt/ecocentre
https://bcnsostenible.cat/web/punt/ecocentre-1
http://www.germinalbcn.com/
https://bcnsostenible.cat/web/punt/herboristeria-i-dietetica-germinal
https://bcnsostenible.cat/web/punt/herboristeria-i-dietetica-germinal
https://bcnsostenible.cat/web/punt/carnisseria-canals
https://bcnsostenible.cat/web/punt/carnisseria-canals
https://coopnaturistavegetarianadebarcelona.wordpress.com/
https://coopnaturistavegetarianadebarcelona.wordpress.com/
https://bcnsostenible.cat/web/punt/naturista-vegetariana-de-bcn-sccl
https://bcnsostenible.cat/web/punt/naturista-vegetariana-de-bcn-sccl
http://monviu.com/ca/
https://bcnsostenible.cat/web/punt/mon-viu
https://bcnsostenible.cat/web/punt/queviures-jserra
https://bcnsostenible.cat/web/punt/queviures-jserra
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52 Óbbio 
Eixample / Dreta de 
l'Eixample 

Ronda de Sant Pere, 47 obbio.es bcnsostenible.cat/obbio-1 

53 Biobarri 
Eixample / Dreta de 
l'Eixample 

Méndez Núñez, 18  bcnsostenible.cat/biobarri 

54 Fruiteria Alcaley Eixample / L'Antiga 
Esquerra de l'Eixample 

Consell de Cent, 271  bcnsostenible.cat/fruiteria-
alcaley 

55 
Woki Organic Market Rda. 
Universitat 

Eixample / Dreta de 
l'Eixample 

Ronda Universitat , 20 wokimarket.com 
bcnsostenible.cat/woki-
organic-market-rda-universitat 

56 Cellarer 
Eixample / L'Antiga 
Esquerra de l'Eixample 

Aribau, 76  bcnsostenible.cat/cellarer 

57 Biomima't 
Eixample / L'Antiga 
Esquerra de l'Eixample 

Carrer Mallorca, 198  
bcnsostenible.cat/biomimat 

58 Llavors queviures biològics 
Eixample / L'Antiga 
Esquerra de l'Eixample 

Carrer Villaroel, 62  
bcnsostenible.cat/llavors-
queviures-biologics 

59 Biospace 
Eixample / L'Antiga 
Esquerra de l'Eixample Carrer València, 186 bioespacio.com bcnsostenible.cat/biospace 

60 Verduleria Aproxima't Eixample / Sant Antoni Floridablanca, 138  
bcnsostenible.cat/verduleria-
aproximat 

61 Selenia Eixample / Sant Antoni Carrer Floridablanca, 127  bcnsostenible.cat/selenia 

62 Nana Biosupermercats Eixample / Sant Antoni Comte d'Urgell, 18 bio-nana.com 
bcnsostenible.cat/nana-
biosupermercats 

63 Fruites Ester Eixample / Sant Antoni Vilamari 35  bcnsostenible.cat/fruites-ester 

64 Jo també sóc al·lèrgic Eixample / Sant Antoni Carrer de Vilamarí, 26 jotambesocallergic.cat 
bcnsostenible.cat/jo-tambe-
soc-allergic 

65 Grans de la terra Eixample / Sant Antoni Avinguda Mistral 62 gransdelaterra.com 
bcnsostenible.cat/grans-de-la-
terra 

66 Herbodietètica dels Àngels Eixample / Sant Antoni Avinguda de Mistral, 10  
bcnsostenible.cat/herbodietetic
a-dels-angels 

67 Casa Ramona Eixample / Sant Antoni Tamarit 134 casaramona.bio bcnsostenible.cat/casa-
ramona 

68 El racó de la Rosa Eixample / Sant Antoni Avinguda de Mistral, 10 elracodelarosa.cat 
bcnsostenible.cat/el-raco-de-
la-rosa 

69 Idoni Eixample / Sant Antoni Avinguda Mistral 20 bis idoni.cat bcnsostenible.cat/idoni 

70 
Yes Future Positive 
Supermarket 

Eixample / Sant Antoni Carrer de Viladomat, 66 yesfuture.store 
bcnsostenible.cat/yes-future-
positive-supermarket 

http://www.obbio.es/
https://bcnsostenible.cat/web/punt/obbio-1
https://bcnsostenible.cat/web/punt/biobarri
https://bcnsostenible.cat/web/punt/fruiteria-alcaley
https://bcnsostenible.cat/web/punt/fruiteria-alcaley
http://www.wokimarket.com/
https://bcnsostenible.cat/web/punt/woki-organic-market-rda-universitat
https://bcnsostenible.cat/web/punt/woki-organic-market-rda-universitat
https://bcnsostenible.cat/web/punt/cellarer
file:///C:/Users/Albert%20Rojas/Desktop/bcnsostenible.cat/biomimat
https://bcnsostenible.cat/web/punt/llavors-queviures-biologics
https://bcnsostenible.cat/web/punt/llavors-queviures-biologics
http://www.bioespacio.com/
https://bcnsostenible.cat/web/punt/biospace
https://bcnsostenible.cat/web/punt/verduleria-aproximat
https://bcnsostenible.cat/web/punt/verduleria-aproximat
https://bcnsostenible.cat/web/punt/selenia
https://www.bio-nana.com/
https://bcnsostenible.cat/web/punt/nana-biosupermercats
https://bcnsostenible.cat/web/punt/nana-biosupermercats
https://bcnsostenible.cat/web/punt/fruites-ester
http://www.jotambesocallergic.cat/
https://bcnsostenible.cat/web/punt/jo-tambe-soc-allergic
https://bcnsostenible.cat/web/punt/jo-tambe-soc-allergic
http://www.gransdelaterra.com/
https://bcnsostenible.cat/web/punt/grans-de-la-terra
https://bcnsostenible.cat/web/punt/grans-de-la-terra
https://bcnsostenible.cat/web/punt/herbodietetica-dels-angels
https://bcnsostenible.cat/web/punt/herbodietetica-dels-angels
http://www.casaramona.bio/
https://bcnsostenible.cat/web/punt/casa-ramona
https://bcnsostenible.cat/web/punt/casa-ramona
http://www.elracodelarosa.cat/
https://bcnsostenible.cat/web/punt/el-raco-de-la-rosa
https://bcnsostenible.cat/web/punt/el-raco-de-la-rosa
file:///C:/Users/Albert%20Rojas/Desktop/www.idoni.cat
https://bcnsostenible.cat/web/punt/idoni
http://yesfuture.store/
https://bcnsostenible.cat/web/punt/yes-future-positive-supermarket
https://bcnsostenible.cat/web/punt/yes-future-positive-supermarket
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71 La deessa del bosc Eixample / Sant Antoni Manso 34 ladeessadelbosc.com 
bcnsostenible.cat/la-deessa-
del-bosc 

72 Bebe-té Eixample / Sant Antoni Parlament 7 bebe-te.com bcnsostenible.cat/bebe-te 

73 Casa Artesà 
Eixample / La Nova 
Esquerra de l'Eixample 

Carrer de Rocafort, 109 casaartesa.com bcnsostenible.cat/casa-artesa 

74 Vins & Co Eixample / L'Antiga 
Esquerra de l'Eixample 

Carrer d'Aribau, 177 vinsandco.cat bcnsostenible.cat/vins-co 

75 Fruiteca 
Eixample / L'Antiga 
Esquerra de l'Eixample 

Aribau, 156 fruiteca.cat bcnsostenible.cat/fruiteca 

76 Obbio food 
Eixample / L'Antiga 
Esquerra de l'Eixample 

Carrer Muntaner, 177 obbiofood.com 
bcnsostenible.cat/obbio-food 

77 
Alimentació Queviures La 
Torra 

Eixample / L'Antiga 
Esquerra de l'Eixample 

Carrer de Casanova 170  
bcnsostenible.cat/alimentacio-
queviures-la-torre 

78 Cloudstreet bakery 
Eixample / L'Antiga 
Esquerra de l'Eixample 

Carrer del Rosselló, 112  
bcnsostenible.cat/cloudstreet-
bakery 

79 La Dietètica 
Eixample / L'Antiga 
Esquerra de l'Eixample Carrer de Mallorca, 127 ladieteticabarcelona.com bcnsostenible.cat/la-dietetica-1 

80 Hierbalimón 
Eixample / La Nova 
Esquerra de l'Eixample 

Entença, 181  bcnsostenible.cat/hierbalimon 

81 Granel Eixample 
Eixample / La Nova 
Esquerra de l'Eixample 

Carrer d'Entença, 191 granel.cat 
bcnsostenible.cat/granel-
eixample 

82 Super Orgànic 
Eixample / La Nova 
Esquerra de l'Eixample 

Carrer de Llançà, 56  
bcnsostenible.cat/super-
organic 

83 Dietètica l'Arbre de Vida 
Eixample / La Nova 
Esquerra de l'Eixample 

Carrer de Calàbria, 162 arbredevida.cat 
bcnsostenible.cat/dietetica-
larbre-de-vida 

84 La Repartidora 
Sants - Montjuïc / El Poble 
Sec 

Carrer de Salvà 15 larepartidoraps.com 
bcnsostenible.cat/la-
repartidora 

85 La Fabrique Sants - Montjuïc / El Poble 
Sec 

Carrer de Radas, 35 lafabrique.cat bcnsostenible.cat/la-fabrique 

86 Alef Natural 
Sants - Montjuïc / El Poble 
Sec 

Carrer de Ricart, 1  bcnsostenible.cat/alef-natural 

87 Solà 
Sants - Montjuïc / El Poble 
Sec 

Carrer de l'Olivera, 70  bcnsostenible.cat/sola 

88 
Herbo-dietètica Olivera de 
Salut 

Sants - Montjuïc / El Poble 
Sec 

Carrer Ricart, 7, Local 2 
herbolariooliveradesalut.co
m/ 

bcnsostenible.cat/olivera-de-
salut 

89 Herboristeria Món Natura Sants - Montjuïc / Sants Carrer de la Ferreria, 28 mon-natura.com bcnsostenible.cat/mon-natura 

http://www.ladeessadelbosc.com/
https://bcnsostenible.cat/web/punt/la-deessa-del-bosc
https://bcnsostenible.cat/web/punt/la-deessa-del-bosc
file:///C:/Users/Albert%20Rojas/Desktop/www.bebe-te.com
https://bcnsostenible.cat/web/punt/bebe-te
http://www.casaartesa.com/
https://bcnsostenible.cat/web/punt/casa-artesa
http://www.vinsandco.cat/
https://bcnsostenible.cat/web/punt/vins-co
http://www.fruiteca.cat/
https://bcnsostenible.cat/web/punt/fruiteca
http://www.obbiofood.com/
https://bcnsostenible.cat/web/punt/obbio-food
https://bcnsostenible.cat/web/punt/alimentacio-queviures-la-torre
https://bcnsostenible.cat/web/punt/alimentacio-queviures-la-torre
https://bcnsostenible.cat/web/punt/cloudstreet-bakery
https://bcnsostenible.cat/web/punt/cloudstreet-bakery
file:///C:/Users/Albert%20Rojas/Desktop/www.ladieteticabarcelona.com
https://bcnsostenible.cat/web/punt/la-dietetica-1
https://bcnsostenible.cat/web/punt/hierbalimon
http://www.granel.cat/
https://bcnsostenible.cat/web/punt/granel-eixample
https://bcnsostenible.cat/web/punt/granel-eixample
https://bcnsostenible.cat/web/punt/super-organic
https://bcnsostenible.cat/web/punt/super-organic
http://www.arbredevida.cat/
https://bcnsostenible.cat/web/punt/dietetica-larbre-de-vida
https://bcnsostenible.cat/web/punt/dietetica-larbre-de-vida
http://www.larepartidoraps.com/
https://bcnsostenible.cat/web/punt/la-repartidora
https://bcnsostenible.cat/web/punt/la-repartidora
http://www.lafabrique.cat/
https://bcnsostenible.cat/web/punt/la-fabrique
https://bcnsostenible.cat/web/punt/alef-natural
https://bcnsostenible.cat/web/punt/sola
http://herbolariooliveradesalut.com/ca/
http://herbolariooliveradesalut.com/ca/
https://bcnsostenible.cat/web/punt/olivera-de-salut
https://bcnsostenible.cat/web/punt/olivera-de-salut
http://www.mon-natura.com/
https://bcnsostenible.cat/web/punt/herboristeria-mon-natura
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90 Diet Center Sants Sants - Montjuïc / Sants Carrer de Sants, 216 dietcenter.es bcnsostenible.cat/diet-center 

91 
L'Avellanera Cooperativa 
Agrícola 

Sants - Montjuïc / 
Hostafrancs 

Carrer Béjar, 79  
bcnsostenible.cat/lavellanera-
cooperativa-agricola 

92 Terra Mullada Sants - Montjuïc / Sants 
Carrer Antoni de Capmany, 
71 

terramullada.wordpress.co
m 

bcnsostenible.cat/terra-
mullada 

93 Diet Center Les Corts Les Corts / Les Corts Carrer Joan Güell, 170 dietcenter.es bcnsostenible.cat/diet-center-
les-corts 

94 Les Corts natural Les Corts / Les Corts Vallespir, 169  
bcnsostenible.cat/les-corts-
natural 

95 Àgape 
Les Corts / La Maternitat i 
Sant Ramon 

Carrer de Felipe de Paz, 6 agapebcn.com 
bcnsostenible.cat/la-cistella 

96 Divines Temptacions 
Les Corts / La Maternitat i 
Sant Ramon 

Carrer del Comandant 
Benítez, 8 

divinestemptacions.com 
bcnsostenible.cat/divines-
temptacions 

97 
El Rebost de Can 
Peradalta 

Les Corts / La Maternitat i 
Sant Ramon 

Avinguda de Madrid, 39  
bcnsostenible.cat/el-rebost-de-
can-peradalta 

98 El til·ler Les Corts / Les Corts Caballero, 72 eltiller.com bcnsostenible.cat/el-tiller 
99 Visalut Les Corts / Les Corts Carrer de Vilamur, 15 besalut.com bcnsostenible.cat/visalut 

100 Carnisseria Santa Gemma Les Corts / Pedralbes Manila, 51  
bcnsostenible.cat/carnisseria-
santa-gemma 

101 Mtfarmàcia 
Les Corts / La Maternitat i 
Sant Ramon 

Sabino Arana, 18 mtfarmacia.com bcnsostenible.cat/mtfarmacia 

102 Marsan 
Sarrià-Sant Gervasi / 
Sarrià 

Passatge Senillosa, 1  bcnsostenible.cat/marsan 

103 I love food 
Sarrià - Sant Gervasi / 
Sant Gervasi - Galvany 

Carrer Muntaner, 476 ilovefood.es bcnsostenible.cat/i-love-food 

104 Puntosmile 
Sarrià-Sant Gervasi / 
Sarrià 

Carrer Major de Sarrià, 110 puntosmile.com bcnsostenible.cat/puntosmile 

105 Estem B 
Sarrià-Sant Gervasi / 
Sarrià 

Carrer Major de Sarrià, 91  bcnsostenible.cat/estem-b 

106 Free Food Sarrià-Sant Gervasi / 
Sarrià 

Carrer Salvador Mundí, 2 freefood.es bcnsostenible.cat/free-food 

107 Sarrià Verd 
Sarrià-Sant Gervasi / 
Sarrià 

Carrer de Negrevernis, 10 sarriaverd.cat bcnsostenible.cat/sarria-verd 

108 Freefood 
Sarrià-Sant Gervasi / 
Sarrià 

Plaça Sant Vicenç de 
Sarrià, 4 

freefood.es bcnsostenible.cat/freefood 

http://www.dietcenter.es/
https://bcnsostenible.cat/web/punt/diet-center-sants
https://bcnsostenible.cat/web/punt/lavellanera-cooperativa-agricola
https://bcnsostenible.cat/web/punt/lavellanera-cooperativa-agricola
https://terramullada.wordpress.com/
https://terramullada.wordpress.com/
https://bcnsostenible.cat/web/punt/terra-mullada
https://bcnsostenible.cat/web/punt/terra-mullada
http://www.dietcenter.es/
https://bcnsostenible.cat/web/punt/diet-center-les-corts
https://bcnsostenible.cat/web/punt/diet-center-les-corts
https://bcnsostenible.cat/web/punt/les-corts-natural
https://bcnsostenible.cat/web/punt/les-corts-natural
http://agapebcn.com/
https://bcnsostenible.cat/web/punt/la-cistella
http://divinestemptacions.com/
https://bcnsostenible.cat/web/punt/divines-temptacions
https://bcnsostenible.cat/web/punt/divines-temptacions
https://bcnsostenible.cat/web/punt/el-rebost-de-can-peradalta
https://bcnsostenible.cat/web/punt/el-rebost-de-can-peradalta
http://eltiller.com/
https://bcnsostenible.cat/web/punt/el-tiller
https://www.besalut.com/
https://bcnsostenible.cat/web/punt/visalut
https://bcnsostenible.cat/web/punt/carnisseria-santa-gemma
https://bcnsostenible.cat/web/punt/carnisseria-santa-gemma
http://www.mtfarmacia.com/
https://bcnsostenible.cat/web/punt/mtfarmacia
https://bcnsostenible.cat/web/punt/marsan
http://www.ilovefood.es/
https://bcnsostenible.cat/web/punt/i-love-food
http://puntosmile.com/
https://bcnsostenible.cat/web/punt/puntosmile
https://bcnsostenible.cat/web/punt/estem-b
http://freefood.es/
https://bcnsostenible.cat/web/punt/free-food
http://www.sarriaverd.cat/
https://bcnsostenible.cat/web/punt/sarria-verd
http://www.freefood.es/
https://bcnsostenible.cat/web/punt/freefood
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109 Manantial de Salud 
Sarrià-Sant Gervasi / 
Sarrià 

Carrer Major de Sarrià, 44 manantial-salud.com/sarria 
bcnsostenible.cat/manantial-
de-salud 

110 El Coc de Sarrià 
Sarrià-Sant Gervasi / 
Sarrià 

Carrer Major de Sarrià, 55 foixdesarria.com 
bcnsostenible.cat/el-coc-de-
sarria 

111 Biovet Sarrià-Sant Gervasi / 
Sarrià 

Carrer d'Osi, 52 biovet.es bcnsostenible.cat/biovet 

112 Temps de Terra 
Sarrià-Sant Gervasi / 
Sarrià 

Carrer del Rector Voltà, 1 tempsdeterra.com 
bcnsostenible.cat/temps-de-
terra 

113 Herbodietètica Coliseum Gràcia / Vila de Gràcia Carrer Gran de Gràcia, 204 herbocoliseum.com 
bcnsostenible.cat/herbocoliseu
m 

114 Woki Organic Market Gràcia / Vila de Gràcia Carrer Astúries, 22 wokimarket.com 
bcnsostenible.cat/woki-
organic-market 

115 Gra de Gràcia Astúries Gràcia / Vila de Gràcia Astúries, 26 gradegracia.cat 
bcnsostenible.cat/gra-de-
gracia-asturies 

116 Casa Cerdanya Gràcia / Vila de Gràcia Carrer Gran de Gràcia, 188 casacerdanya.com 
bcnsostenible.cat/casa-
cerdanya 

117 La besnéta Gràcia / Vila de Gràcia Torrijos, 37 labesneta.com bcnsostenible.cat/la-besneta 

118 Carnisseria Diego Gràcia / Vila de Gràcia Puigmartí, 5  
bcnsostenible.cat/carnisseria-
diego 

119 Gra de Gràcia Puigmartí Gràcia / Vila de Gràcia Puigmartí, 11 gradegracia.cat 
bcnsostenible.cat/gra-de-
gracia-puigmarti 

120 Natura Espai Ecològic Gràcia / Vila de Gràcia 
Carrer del Torrent de l'Olla, 
92 

 
bcnsostenible.cat/natura-
espai-ecologic 

121 Agrícola Mau Gràcia / Vila de Gràcia 
Mare de déu dels 
Desamparats, 25 

 bcnsostenible.cat/agricola-mau 

122 
Més Fresques que un 
Enciam 

Gràcia / Vila de Gràcia Siracusa, 2 
mesfresquesque1enciam.w
ordpress.com 

bcnsostenible.cat/mes-
fresques-que-un-enciam-1 

123 Natura Gràcia / Vila de Gràcia Torrent de l'Olla, 42  bcnsostenible.cat/natura 

124 Graneria Sala Gràcia / Vila de Gràcia Travessera de Gràcia, 137  bcnsostenible.cat/graneria-
sala 

125 Biopassió Gràcia / Vila de Gràcia Plaça Vila de Gràcia, 11 biopassio.com bcnsostenible.cat/biopassio 
126 La Bioteca Gràcia / Vila de Gràcia Carrer Benet Mercadé, 16 labioteca.cat bcnsostenible.cat/la-bioteca 
127 EcoLògic Gràcia / Vila de Gràcia Plaça de la llibertat, 6 eco-logic.cat bcnsostenible.cat/ecologic 

128 Gra de Gràcia Cigne Gràcia / Vila de Gràcia Carrer del Cigne, 10  
bcnsostenible.cat/gra-de-
gracia-cigne 

http://www.manantial-salud.com/major-de-sarria-44/
https://bcnsostenible.cat/web/punt/manantial-de-salud
https://bcnsostenible.cat/web/punt/manantial-de-salud
http://www.foixdesarria.com/
https://bcnsostenible.cat/web/punt/el-coc-de-sarria
https://bcnsostenible.cat/web/punt/el-coc-de-sarria
https://biovet.es/
https://bcnsostenible.cat/web/punt/biovet
http://tempsdeterra.com/
https://bcnsostenible.cat/web/punt/temps-de-terra
https://bcnsostenible.cat/web/punt/temps-de-terra
http://www.herbocoliseum.com/
https://bcnsostenible.cat/web/punt/herbodietetica-coliseum
https://bcnsostenible.cat/web/punt/herbodietetica-coliseum
http://www.wokimarket.com/
https://bcnsostenible.cat/web/punt/woki-organic-market
https://bcnsostenible.cat/web/punt/woki-organic-market
https://gradegracia.cat/
https://bcnsostenible.cat/web/punt/gra-de-gracia-asturies
https://bcnsostenible.cat/web/punt/gra-de-gracia-asturies
http://www.casacerdanya.com/
https://bcnsostenible.cat/web/punt/casa-cerdanya
https://bcnsostenible.cat/web/punt/casa-cerdanya
http://www.labesneta.com/
https://bcnsostenible.cat/web/punt/la-besneta
https://bcnsostenible.cat/web/punt/carnisseria-diego
https://bcnsostenible.cat/web/punt/carnisseria-diego
https://gradegracia.cat/
https://bcnsostenible.cat/web/punt/gra-de-gracia-puigmarti
https://bcnsostenible.cat/web/punt/gra-de-gracia-puigmarti
https://bcnsostenible.cat/web/punt/natura-espai-ecologic
https://bcnsostenible.cat/web/punt/natura-espai-ecologic
https://bcnsostenible.cat/web/punt/agricola-mau
file:///C:/Users/Albert%20Rojas/Desktop/mesfresquesque1enciam.wordpress.com
file:///C:/Users/Albert%20Rojas/Desktop/mesfresquesque1enciam.wordpress.com
https://bcnsostenible.cat/web/punt/mes-fresques-que-un-enciam-1
https://bcnsostenible.cat/web/punt/mes-fresques-que-un-enciam-1
https://bcnsostenible.cat/web/punt/natura
https://bcnsostenible.cat/web/punt/graneria-sala
https://bcnsostenible.cat/web/punt/graneria-sala
http://www.biopassio.com/
https://bcnsostenible.cat/web/punt/biopassio
http://www.labioteca.cat/
https://bcnsostenible.cat/web/punt/la-bioteca
http://www.eco-logic.cat/
https://bcnsostenible.cat/web/punt/ecologic
https://bcnsostenible.cat/web/punt/gra-de-gracia-cigne
https://bcnsostenible.cat/web/punt/gra-de-gracia-cigne
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129 Al Gra ... Del sac al plat Gràcia / Vila de Gràcia Carrer Sant Cristòfol, 19  
bcnsostenible.cat/al-gra-del-
sac-al-plat 

130 El Cau Gràcia / Vila de Gràcia Carrer Torrent de l'Olla, 51  pamapam.org/cau-vila-gracia 

131 Les biològiques Gràcia / Vila de Gràcia Milà i Fontanals, 33  
bcnsostenible.cat/les-
biologiques 

132 Ecolectia Gràcia / Vila de Gràcia carrer Bruniquer, 9 Local 5 ecolectia.com bcnsostenible.cat/ecolectia 

133 EcologiCat Gràcia / Camp d'en 
Grassot i Gràcia Nova 

Providència 180  bcnsostenible.cat/ecologicat 

134 Dietètica Estel 
Gràcia / Camp d'en 
Grassot i Gràcia Nova 

Carrer Pi i Maragall, 73 
(Mercat de l'Estrella. 
Parada 29) 

biosi.es 
bcnsostenible.cat/dietetica-
estel 

135 Granel Gràcia Gràcia / Vila de Gràcia Travessera de Gràcia, 227  
bcnsostenible.cat/granel-
gracia 

136 Artipà Gràcia / Vila de Gràcia Travassera de Gràcia, 245 artipa.cat bcnsostenible.cat/artipa 

137 Llegums Cardona 
Gràcia / Camp d'en 
Grassot i Gràcia Nova 

Carrer de la Indústria, 4  
bcnsostenible.cat/llegums-
cardona 

138 Centre dietètic i herbolari 
Gràcia / Camp d'en 
Grassot i Gràcia Nova Carrer Sardenya, 371  

bcnsostenible.cat/centre-
dietetic-i-herbolari 

139 Vegacelona 
Gràcia / Camp d'en 
Grassot i Gràcia Nova 

Carrer Sant Antoni Maria 
Claret, 98 

vegacelona.com bcnsostenible.cat/vegacelona 

140 
Bionyam: productes 
ecològics 

Gràcia / Camp d'en 
Grassot i Gràcia Nova 

Travessera de Gràcia, 315 bionyam.com 
bcnsostenible.cat/bionyam-
productes-ecologics 

141 Forn Europa 
Gràcia / Camp d'en 
Grassot i Gràcia Nova 

Carrer del Pare Laínez, 13 forneuropa.es bcnsostenible.cat/forn-europa 

142 Lo Vencill 
Gràcia / Camp d'en 
Grassot i Gràcia Nova 

Carrer Ca l'Alegre de Dalt, 
14 

lovencill.blogspot.com bcnsostenible.cat/lo-vencill 

143 Dietètica Girasol de Gràcia 
Gràcia / Camp d'en 
Grassot i Gràcia Nova 

Carrer Secretari Coloma, 
62 

girasoldegracia.com 
bcnsostenible.cat/dietetica-
girasol-de-gracia 

144 Herbolari Blauiverd Horta-Guinardó / El Carmel Carrer Tolrà, 29 blauiverd.com bcnsostenible.cat/herbolari-
blauiverd 

145 Les Herbes d'Horta Horta - Guinardó / Horta Carrer Lletres, 12 lesherbeshorta.com 
bcnsostenible.cat/les-herbes-
dhorta 

146 
Herbes i Mel, Dietètica 
Glòria 

Horta - Guinardó / Horta 
Carrer Tajo, 75 (Mercat 
Horta, p. 68-69) 

herbesimelgloria.com 
bcnsostenible.cat/herbes-i-
mel-dietetica-gloria 

147 Bioterra Horta-Guinardó / Guinardó Passeig Maragall, 159 ecobioterra.es bcnsostenible.cat/bioterra 

https://bcnsostenible.cat/web/punt/al-gra-del-sac-al-plat
https://bcnsostenible.cat/web/punt/al-gra-del-sac-al-plat
https://pamapam.org/ca/directori/cau-vila-gracia/
https://bcnsostenible.cat/web/punt/les-biologiques
https://bcnsostenible.cat/web/punt/les-biologiques
http://www.ecolectia.com/es
https://bcnsostenible.cat/web/punt/ecolectia
https://bcnsostenible.cat/web/punt/ecologicat
http://www.biosi.es/
https://bcnsostenible.cat/web/punt/dietetica-estel
https://bcnsostenible.cat/web/punt/dietetica-estel
https://bcnsostenible.cat/web/punt/granel-gracia
https://bcnsostenible.cat/web/punt/granel-gracia
http://www.artipa.cat/
https://bcnsostenible.cat/web/punt/artipa
https://bcnsostenible.cat/web/punt/llegums-cardona
https://bcnsostenible.cat/web/punt/llegums-cardona
https://bcnsostenible.cat/web/punt/centre-dietetic-i-herbolari
https://bcnsostenible.cat/web/punt/centre-dietetic-i-herbolari
https://www.vegacelona.com/
https://bcnsostenible.cat/web/punt/vegacelona
http://bionyam.com/
https://bcnsostenible.cat/web/punt/bionyam-productes-ecologics
https://bcnsostenible.cat/web/punt/bionyam-productes-ecologics
http://www.forneuropa.es/
https://bcnsostenible.cat/web/punt/forn-europa
http://lovencill.blogspot.com.es/
https://bcnsostenible.cat/web/punt/lo-vencill
http://www.girasoldegracia.com/
https://bcnsostenible.cat/web/punt/dietetica-girasol-de-gracia
https://bcnsostenible.cat/web/punt/dietetica-girasol-de-gracia
http://www.blauiverd.com/
https://bcnsostenible.cat/web/punt/herbolari-blauiverd
https://bcnsostenible.cat/web/punt/herbolari-blauiverd
http://www.lesherbeshorta.com/
https://bcnsostenible.cat/web/punt/les-herbes-dhorta-i-terapies-naturals
https://bcnsostenible.cat/web/punt/les-herbes-dhorta-i-terapies-naturals
http://www.herbesimelgloria.com/
https://bcnsostenible.cat/web/punt/herbes-i-mel-dietetica-gloria
https://bcnsostenible.cat/web/punt/herbes-i-mel-dietetica-gloria
http://www.ecobioterra.es/
https://bcnsostenible.cat/web/punt/bioterra
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148 La Botiga d'Integral 
Nou Barris / Vilapicina i la 
Torre Llobeta 

Carrer Euclides, 11  
bcnsostenible.cat/la-botiga-
dintegral 

149 Bioté Nou Barris / La Guineueta Carrer Alsàcia, 14 biotenatural.com bcnsostenible.cat/biote 

150 Can Pagès Nou Barris / Verdum 
Carrer de Joaquim Valls, 
105 

 bcnsostenible.cat/can-pages 

151 La Cistella del Pa Nou Barris / Prosperitat Carrer dels Nou Pins, 62  bcnsostenible.cat/la-cistella-
del-pa 

152 El rebost de Sant Andreu Sant Andreu / Sant Andreu Gran de Sant Andreu, 327 elrebostdesantandreu.com 
bcnsostenible.cat/el-rebost-de-
sant-andreu 

153 Tugas i Companyia Sant Andreu / Sant Andreu Pl. Mercadal, 21 tugasicompanyia.cat 
bcnsostenible.cat/tugas-i-
companyia 

154 La Botiga Ecològica Sant Andreu / Sant Andreu 
Carrer Gran de Sant 
Andreu, 242 

sant-andreu.com/com-
2/botigaecologica 

bcnsostenible.cat/la-botiga-
ecologica-1 

155 Cansaladeria Puig Sant Andreu / Sant Andreu Gran de Sant Andreu, 147  
bcnsostenible.cat/cansaladeria
-puig 

156 Coopmercat Sant Andreu Sant Andreu / Sant Andreu Gran de Sant Andreu, 126 coopmercat.org 
bcnsostenible.cat/coopmercat-
sant-andreu 

157 Forn del Passeig Sant Andreu / Sant Andreu Pg. Fabra i Puig, 10 forndelpasseig.com 
bcnsostenible.cat/forn-del-
passeig 

158 
La Graneria de Sant 
Andreu 

Sant Andreu / Sant Andreu Gran de Sant Andreu 29  
bcnsostenible.cat/la-graneria-
de-sant-andreu 

159 Cal Romesco 
Sant Andreu / El Congrés i 
els Indians 

Passeig Maragall, 124 calromesco.cat bcnsostenible.cat/cal-romesco 

160 Manduca 
Sant Andreu / El Congrés i 
els Indians 

Carrer Garcilaso, 234 
ecobotigamanduca.wordpr
ess.com 

bcnsostenible.cat/manduca 

161 Bio Rebost de la Marina Sant Andreu / Sant Andreu 
Plaça Mercadal s/n Parada 
61-64 

 
pamapam.org/bio-rebost-
marina-sant-andreu/ 

162 Botiga Menja Futur (Marià 
Cubí) 

Sarrià - Sant Gervasi / 
Sant Gervasi - Galvany 

Carrer Marià Cubí, 169 menjafutur.org bcnsostenible.cat/botiga-
menja-futur-maria-cubi 

163 
Botiga Menja Futur 
(Tallers) 

Ciutat Vella / El Raval Carrer Tallers, 47 menjafutur.org 
bcnsostenible.cat/botiga-
menja-futur-tallers 

164 
Botiga Menja Futur (Font 
Honrada) 

Sants-Montjuïc / El Poble 
Sec 

Carrer de la Font Honrada, 
2 

menjafutur.org 
bcnsostenible.cat/botiga-
menja-futur-font-honrada 

 
  

https://bcnsostenible.cat/web/punt/la-botiga-dintegral
https://bcnsostenible.cat/web/punt/la-botiga-dintegral
http://www.biotenatural.com/
https://bcnsostenible.cat/web/punt/biote
https://bcnsostenible.cat/web/punt/can-pages
https://bcnsostenible.cat/web/punt/la-cistella-del-pa
https://bcnsostenible.cat/web/punt/la-cistella-del-pa
http://www.elrebostdesantandreu.com/
https://bcnsostenible.cat/web/punt/el-rebost-de-sant-andreu-1
https://bcnsostenible.cat/web/punt/el-rebost-de-sant-andreu-1
http://www.tugasicompanyia.cat/
https://bcnsostenible.cat/web/punt/tugas-i-companyia
https://bcnsostenible.cat/web/punt/tugas-i-companyia
http://www.sant-andreu.com/com-2/botigaecologica/index.html
http://www.sant-andreu.com/com-2/botigaecologica/index.html
https://bcnsostenible.cat/web/punt/la-botiga-ecologica-1
https://bcnsostenible.cat/web/punt/la-botiga-ecologica-1
https://bcnsostenible.cat/web/punt/cansaladeria-puig
https://bcnsostenible.cat/web/punt/cansaladeria-puig
http://www.coopmercat.org/
https://bcnsostenible.cat/web/punt/coopmercat-sant-andreu
https://bcnsostenible.cat/web/punt/coopmercat-sant-andreu
http://www.forndelpasseig.com/
https://bcnsostenible.cat/web/punt/forn-del-passeig
https://bcnsostenible.cat/web/punt/forn-del-passeig
https://bcnsostenible.cat/web/punt/la-graneria-de-sant-andreu
https://bcnsostenible.cat/web/punt/la-graneria-de-sant-andreu
http://www.calromesco.cat/
https://bcnsostenible.cat/web/punt/cal-romesco
https://ecobotigamanduca.wordpress.com/
https://ecobotigamanduca.wordpress.com/
https://bcnsostenible.cat/web/punt/manduca
https://pamapam.org/ca/directori/bio-rebost-marina-sant-andreu/
https://pamapam.org/ca/directori/bio-rebost-marina-sant-andreu/
http://www.menjafutur.org/ca/
https://bcnsostenible.cat/web/punt/botiga-menja-futur-maria-cubi
https://bcnsostenible.cat/web/punt/botiga-menja-futur-maria-cubi
http://www.menjafutur.org/ca/
https://bcnsostenible.cat/web/punt/botiga-menja-futur-tallers
https://bcnsostenible.cat/web/punt/botiga-menja-futur-tallers
http://www.menjafutur.org/ca/
https://bcnsostenible.cat/web/punt/botiga-menja-futur-font-honrada
https://bcnsostenible.cat/web/punt/botiga-menja-futur-font-honrada
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Agròpolis Taules de recull de dades 3 Categoria: Mercats de Pagès i altres fires 
regulars Subcategoria: 

 
Nº Nom Barri/Districte Contacte Web pròpia Enllaços a altres mapes 

1 
Mercat de Pagès de Fort 
Pienc (dissabtes) 

Eixample - Fort Pienc 
Pl. André Malraux 
nfo@xarxaconsum.org 

xarxaconsum.org/ca/merc
at-de-pages/el-mercat/ 

bcnsostenible.cat/mercat-de-
pages-de-fort-pienc 

2 
Mercat Directe de Pagès 
Ciutat Vella (dijous) 

Ciutat Vella / Sant Pere, 
Santa Caterina i la Ribera 

Plaça Sant Agustí Vell 
xarxaconsum.org/ca/merc
at-de-pages/el-mercat/ 

bcnsostenible.cat/mercat-de-
pages-ciutat-vella 

3 
La Fira de la Terra - Mercat 
de la Terra 

Ciutat Vella / Sant Pere, 
Santa Caterina i la Ribera 

Passeig Lluís Companys i 
Parc de la Ciutadella 

diadelaterra.org 
bcnsostenible.cat/la-fira-de-la-
terra-mercat-de-la-terra 

4 
Mercat de pagès de Poble 
Sec - Mercat de La Terra 
(dissabtes) 

Sants - Montjuïc / El Poble 
Sec 

Parc de Les Tres 
Xemeneies 

slowfood.barcelona 
bcnsostenible.cat/mercat-de-
pages-de-poble-sec 

5 
Mercat de Pagès de 
l’Esquerra de l’Eixample 
(dissabtes) 

Eixample – Nova Esquerra 
de l’Eixample Esquerra 

Espai “Germenetes”, 
Viladomat/Consell de Cent 

xarxaconsum.org/ca/merc
at-de-pages/el-mercat/ 

bcnsostenible.cat/mercat-de-
pages-a-leixample 

6 
Mercat de la Terra d’Horta 
(dissabtes) 

Horta-Guinardó – Horta Plaça de Bacardí slowfood.barcelona  

7 
Mercat de Pagès i ecològic 
de Guinardó (dissabtes) 

Horta - Guinardó / El 
Guinardó 

Plaça Maragall 
xarxaconsum.org/ca/merc
at-de-pages/el-mercat/ 

bcnsostenible.cat/mercat-de-
pages-i-ecologic-de-guinardo 

8 
Mercat de Pagès de Sants 
(dissabtes) 

Sants - Montjuïc / La 
Bordeta 

Plaça Bonet i Muixí 
xarxaconsum.org/ca/merc
at-de-pages/el-mercat/ 

bcnsostenible.cat/mercat-de-
pages-de-sants 

9 
Mercat de pagès de 
Vallcarca (dissabtes) 

Gràcia / Vallcarca i els 
Penitents 

Placeta Metro Valllcarca 
mesfresquesque1enciam.
wordpress.com/mercat-
de-pages-de-vallcarca/ 

bcnsostenible.cat/mercat-de-
pages-de-vallcarca 

10 
Mercat Directe de Pagès 
Esquerra de l’Eixample 
(dijous) 

Eixample – Nova Esquerra 
de l’Eixample Esquerra 

Casal de Joves Cal Queix, 
Carrer Rocafort 236 

xarxaconsum.org/ca/merc
at-de-pages/el-mercat/ 

 

11 
Mercat Directe de Pagès 
Sant Antoni (dimarts) 

Eixample – Sant Antoni 
Espai 66 
Carrer Calabria, 66 

xarxaconsum.org/ca/merc
at-de-pages/el-mercat/ 

 

http://xarxaconsum.org/ca/mercat-de-pages/el-mercat/
http://xarxaconsum.org/ca/mercat-de-pages/el-mercat/
https://bcnsostenible.cat/web/punt/mercat-de-pages-de-fort-pienc
https://bcnsostenible.cat/web/punt/mercat-de-pages-de-fort-pienc
file:///C:/Users/Albert%20Rojas/Desktop/xarxaconsum.org/ca/mercat-de-pages/el-mercat/
file:///C:/Users/Albert%20Rojas/Desktop/xarxaconsum.org/ca/mercat-de-pages/el-mercat/
https://bcnsostenible.cat/web/punt/mercat-de-pages-ciutat-vella
https://bcnsostenible.cat/web/punt/mercat-de-pages-ciutat-vella
http://www.diadelaterra.org/
https://bcnsostenible.cat/web/punt/la-fira-de-la-terra-mercat-de-la-terra
https://bcnsostenible.cat/web/punt/la-fira-de-la-terra-mercat-de-la-terra
https://www.slowfood.barcelona/
https://bcnsostenible.cat/web/punt/mercat-de-pages-de-poble-sec
https://bcnsostenible.cat/web/punt/mercat-de-pages-de-poble-sec
file:///C:/Users/Albert%20Rojas/Desktop/xarxaconsum.org/ca/mercat-de-pages/el-mercat/
file:///C:/Users/Albert%20Rojas/Desktop/xarxaconsum.org/ca/mercat-de-pages/el-mercat/
https://www.bcnsostenible.cat/web/punt/mercat-de-pages-a-leixample
https://www.bcnsostenible.cat/web/punt/mercat-de-pages-a-leixample
https://www.slowfood.barcelona/
file:///C:/Users/Albert%20Rojas/Desktop/xarxaconsum.org/ca/mercat-de-pages/el-mercat/
file:///C:/Users/Albert%20Rojas/Desktop/xarxaconsum.org/ca/mercat-de-pages/el-mercat/
https://bcnsostenible.cat/web/punt/mercat-de-pages-i-ecologic-de-guinardo
https://bcnsostenible.cat/web/punt/mercat-de-pages-i-ecologic-de-guinardo
file:///C:/Users/Albert%20Rojas/Desktop/xarxaconsum.org/ca/mercat-de-pages/el-mercat/
file:///C:/Users/Albert%20Rojas/Desktop/xarxaconsum.org/ca/mercat-de-pages/el-mercat/
https://bcnsostenible.cat/web/punt/mercat-de-pages-de-sants
https://bcnsostenible.cat/web/punt/mercat-de-pages-de-sants
https://mesfresquesque1enciam.wordpress.com/mercat-de-pages-de-vallcarca/
https://mesfresquesque1enciam.wordpress.com/mercat-de-pages-de-vallcarca/
https://mesfresquesque1enciam.wordpress.com/mercat-de-pages-de-vallcarca/
https://bcnsostenible.cat/web/punt/mercat-de-pages-de-vallcarca
https://bcnsostenible.cat/web/punt/mercat-de-pages-de-vallcarca
file:///C:/Users/Albert%20Rojas/Desktop/xarxaconsum.org/ca/mercat-de-pages/el-mercat/
file:///C:/Users/Albert%20Rojas/Desktop/xarxaconsum.org/ca/mercat-de-pages/el-mercat/
file:///C:/Users/Albert%20Rojas/Desktop/xarxaconsum.org/ca/mercat-de-pages/el-mercat/
file:///C:/Users/Albert%20Rojas/Desktop/xarxaconsum.org/ca/mercat-de-pages/el-mercat/
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12 
Mercat de Pagés del Raval 
(de dilluns a dissabte) 

Ciutat Vella – Raval  Plaça Galdric 
ajuntament.barcelona.cat/
politica-alimentaria-
mercats-de-pages 

 

 
 

Agròpolis Taules de recull de dades 4 Categoria: Restaurants sostenibles Subcategoria: 

 
Nº Nom Barri/Districte Contacte Web pròpia Enllaços a altres mapes 

1 Bar Xoco 
Sant Martí / El Camp de 
l'Arpa del Clot 

Carrer de la Indústria, 252 xocomacro.blogspot.com bcnsostenible.cat/bar-xoco 

2 Ideal Sant Martí / El Poblenou Marià Aguiló, 99  bcnsostenible.cat/deal 

3 Fundació Futur 
Sant Martí / La Verneda i la 
Pau 

Ptge. Via Trajana B, 13 futur.cat 
bcnsostenible.cat/fundaci-
futur 

4 Restaurant Mala Hierba Gràcia / El Coll Carrer Funoses Llussà, 2 agreste.cat bcnsostenible.cat/mala-hierba 

5 INOUT Hostel 
Sarrià - Sant Gervasi / 
Vallvidrera, el Tibidabo i les 
Planes 

Major del Rectoret, 2 inouthostel.com bcnsostenible.cat/inout-hostel 

6 Woki Organic Market Gràcia / Vila de Gràcia Carrer Astúries, 22 wokimarket.com 
bcnsostenible.cat/woki-
organic-market 

7 
SERUNION ALIMENTACIÓ 
SALUDABLE, SL 

Sants - Montjuïc / Sants 
Carrer Josep Tarradellas, 34. 
7ª planta 

serunion.es 
bcnsostenible.cat/serunion-
alimentacio-saludable 

8 
Botiga Menja Futur 
(Marià Cubí) 

Sarrià - Sant Gervasi / Sant 
Gervasi - Galvany 

Carrer Marià Cubí, 169 menjafutur.org 
bcnsostenible.cat/botiga-
menja-futur-maria-cubi 

9 
Botiga Menja Futur 
(Tallers) 

Ciutat Vella / El Raval Carrer Tallers, 47 menjafutur.org 
bcnsostenible.cat/botiga-
menja-futur-tallers 

10 
Botiga Menja Futur (Font 
Honrada) 

Sants-Montjuïc / El Poble 
Sec 

Carrer de la Font Honrada, 2 menjafutur.org 
bcnsostenible.cat/botiga-
menja-futur-font-honrada 

11 El Taronget 
Eixample / L'Antiga 
Esquerra de l'Eixample 

Passatge Lluís Pellicer, 24 eltaronget.com bcnsostenible.cat/el-taronjet 

https://ajuntament.barcelona.cat/economia-social-solidaria/ca/politica-alimentaria-mercats-de-pages
https://ajuntament.barcelona.cat/economia-social-solidaria/ca/politica-alimentaria-mercats-de-pages
https://ajuntament.barcelona.cat/economia-social-solidaria/ca/politica-alimentaria-mercats-de-pages
http://xocomacro.blogspot.com.es/
https://bcnsostenible.cat/web/punt/bar-xoco
https://bcnsostenible.cat/web/punt/ideal
http://www.futur.cat/
https://bcnsostenible.cat/web/punt/fundaci-futur
https://bcnsostenible.cat/web/punt/fundaci-futur
https://www.agreste.cat/
https://bcnsostenible.cat/web/punt/restaurant-mala-hierba
http://www.inouthostel.com/es/
https://bcnsostenible.cat/web/punt/inout-hostel
http://www.wokimarket.com/
https://bcnsostenible.cat/web/punt/woki-organic-market
https://bcnsostenible.cat/web/punt/woki-organic-market
http://www.serunion.es/
https://bcnsostenible.cat/web/punt/serunion-alimentacio-saludable-sl
https://bcnsostenible.cat/web/punt/serunion-alimentacio-saludable-sl
http://www.menjafutur.org/ca/
https://bcnsostenible.cat/web/punt/botiga-menja-futur-maria-cubi
https://bcnsostenible.cat/web/punt/botiga-menja-futur-maria-cubi
http://www.menjafutur.org/ca/
https://bcnsostenible.cat/web/punt/botiga-menja-futur-tallers
https://bcnsostenible.cat/web/punt/botiga-menja-futur-tallers
http://www.menjafutur.org/ca/
https://bcnsostenible.cat/web/punt/botiga-menja-futur-font-honrada
https://bcnsostenible.cat/web/punt/botiga-menja-futur-font-honrada
http://www.eltaronget.com/
https://bcnsostenible.cat/web/punt/el-taronjet
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12 
Zaátar. Restaurante 
vegetariano 

Eixample / L'Antiga 
Esquerra de l'Eixample 

Carrer París, 200  
bcnsostenible.cat/zaatar-
restaurante-vegetariano 

13 Semproniana 
Eixample / L'Antiga 
Esquerra de l'Eixample 

Carrer de Rosselló, 148 semproniana.net 
bcnsostenible.cat/sempronian
a 

14 Krisalia Catering 
Eixample / L'Antiga 
Esquerra de l'Eixample 

Carrer Consell de Cent, 226, 
2n - 1a 

krisalia.es bcnsostenible.cat/krisalia 

15 Cafeteria Santoni Eixample / Sant Antoni Ronda Sant Antoni, 63  bcnsostenible.cat/santoni 

16 BioCenter Ciutat Vella / El Raval Carrer Pintor Fortuny, 25 restaurantebiocenter.es bcnsostenible.cat/biocentrer 

17 MO Salad & Juice & Life 
Ciutat Vella / Sant Pere, 
Santa Caterina i la Ribera 

Carrer Sant Pere més Baix, 51 mosalads.com 
bcnsostenible.cat/mo-salad-
juice-life 

18 Mescladís 
Eixample / La Nova 
Esquerra de l'Eixample 

Carrer del Comte Borrell, 122 mescladis.org  

19 Espai Mescladís 
Ciutat Vella / Sant Pere, 
Santa Caterina i la Ribera 

Carrer Carders, 35 mescladis.org 
bcnsostenible.cat/espai-
mescladis 

20 Bar Seco Sants–Montjuïc / Poble Sec Passeig de Montjuïc, 74 bar-seco.com bcnsostenible.cat/bar-seco 

21 Tonka Bar Eixample / Sant Antoni Marques Campo Sagrado, 27 tonkabar.com bcnsostenible.cat/tonka-bar 

22 Atípic Restaurant 
Eixample / Dreta de 
l'Eixample 

Carrer Bruc, 72  
bcnsostenible.cat/atipic-
restaurant 

23 El Racó Ecològic 
Eixample / Dreta de 
l'Eixample 

Carrer Bruc, 86  
bcnsostenible.cat/el-raco-
ecologic 

24 Restaurant Arc Iris 
Eixample / Dreta de 
l'Eixample 

Roger de Flor, 216  
bcnsostenible.cat/restaurant-
arc-iris 

25 Väcka Gràcia / Vila de Gràcia Ramón y Cajal, 9 vacka.es bcnsostenible.cat/vacka 

26 AÜRT Sant Martí / El Poblenou Passeig del Taulat, 262-264 aurtrestaurant.com slowfood.barcelona 

27 
LLAMBER 
 

Ciutat Vella / Sant Pere, 
Santa Caterina i la Ribera 

Carrer de la Fusina, 5, llamber.com slowfood.barcelona 

28 EL FILETE RUSO  (cantonada Rosselló) Carrer Enric Granados 95   elfileteruso.com slowfood.barcelona 

29 
MONVÍNIC 
 

Eixample / L'Antiga 
Esquerra de l'Eixample 

C/ Diputació 249 monvinic.com slowfood.barcelona 

https://bcnsostenible.cat/web/punt/zaatar-restaurante-vegetariano
https://bcnsostenible.cat/web/punt/zaatar-restaurante-vegetariano
http://semproniana.net/ca/
https://bcnsostenible.cat/web/punt/semproniana
https://bcnsostenible.cat/web/punt/semproniana
https://www.krisalia.es/
https://bcnsostenible.cat/web/punt/krisalia
https://bcnsostenible.cat/web/punt/cafeteria-santoni
http://restaurantebiocenter.es/ca/sobre-nosaltres/
https://bcnsostenible.cat/web/punt/biocentrer
http://www.mosalads.com/
https://bcnsostenible.cat/web/punt/mo-salad-juice-life
https://bcnsostenible.cat/web/punt/mo-salad-juice-life
http://mescladis.org/
http://mescladis.org/
https://bcnsostenible.cat/web/punt/espai-mescladis
https://bcnsostenible.cat/web/punt/espai-mescladis
http://www.bar-seco.com/
https://bcnsostenible.cat/web/punt/bar-seco
http://tonkabar.com/
https://bcnsostenible.cat/web/punt/tonka-bar
https://bcnsostenible.cat/web/punt/atipic-restaurant
https://bcnsostenible.cat/web/punt/atipic-restaurant
https://bcnsostenible.cat/web/punt/el-raco-ecologic
https://bcnsostenible.cat/web/punt/el-raco-ecologic
https://bcnsostenible.cat/web/punt/restaurant-arc-iris
https://bcnsostenible.cat/web/punt/restaurant-arc-iris
http://www.vacka.es/
https://bcnsostenible.cat/web/punt/vacka
http://www.aurtrestaurant.com/
https://www.slowfood.barcelona/index.php/la-barcelona-slow/restaurants-km0
http://www.llamber.com/
https://www.slowfood.barcelona/index.php/la-barcelona-slow/restaurants-km0
http://www.elfileteruso.com/
https://www.slowfood.barcelona/index.php/la-barcelona-slow/restaurants-km0
http://www.monvinic.com/
https://www.slowfood.barcelona/index.php/la-barcelona-slow/restaurants-km0
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30 
TEÒRIC 
 

Eixample / Dreta de 
l'Eixample 

Carrer Bailèn 117 teoric.cat slowfood.barcelona 

31 BERBENA Gràcia / Vila de Gràcia  Minerva, 6 berbenabcn.com slowfood.barcelona 

32 
GAT BLAU 
 

Eixample / La Nova 
Esquerra de l'Eixample 

Carrer Consell de Cent, 139  gatblaurestaurant.com slowfood.barcelona 

33 
L'ARTESANA POBLE NOU 
 

Sant Martí / El Poblenou 
Carrer Sant Joan de Malta 
148 

l-artesana-poblenou slowfood.barcelona 

34 
GRESCA BAR 
 

Eixample / L'Antiga 
Esquerra de l'Eixample 

Carrer de Provença, 230  slowfood.barcelona 

35 RASOTERRA Ciutat Vella / El barri Gòtic Carrer del Palau 5,  rasoterra.cat slowfood.barcelona 

36 
SOMORROSTRO 
 

Ciutat Vella / Barceloneta Carrer San Carles 11 
restaurantesomorrostro.co
m 

slowfood.barcelona 

37 LA VIOLETA Ciutat Vella / Barceloneta Carrer del Baluard, 58 rebelotbcn.com slowfood.barcelona 

38 
ZERO PATATERO 
 

Ciutat Vella / Sant Pere, 
Santa Caterina i la Ribera 

Passatge Mercantil, 1 
gruposantelmo.com/zeroz
apatatero/ 

slowfood.barcelona 

39 
PLATA BISTRÓ 
 

Eixample / Sant Antoni Carrer de Sepúlveda, 23 platabistro.com slowfood.barcelona 

40 
MONTIEL 
 

Ciutat Vella / Sant Pere, 
Santa Caterina i la Ribera 

Carrer dels Flassaders, 19 restaurantmontiel.com slowfood.barcelona 

41 
MY FUCKING 
RESTAURANT 

Ciutat Vella / El Raval 
 

Carrer Nou de la Rambla, 35 myfuckingrestaurant.com slowfood.barcelona 

42 OLIVOS COMIDA Y VINOS 
Sants–Montjuïc / Sants 
 

Carrer de Galileu, 159  slowfood.barcelona 

43 
XAVIER PELLICER 
 

Eixample / Dreta de 
l'Eixample 

Carrer de Provença, 310 xavierpellicer.com slowfood.barcelona 

44 
EL MERCADER DE 
L'EIXAMPLE 

Eixample / L'Antiga 
Esquerra de l'Eixample 

Carrer de Mallorca, 239 
elmercaderdeleixample.co
m 

slowfood.barcelona 

45 The Juice House Eixample / Sant Antoni Carrer Parlament, 12 thejuicehouse.es pamapam.org/the-juice-house 

46 Terra d'escudella Sants–Montjuïc / Sants Carrer Premià, 20 tdk.cat pamapam.org/terra-escudella 

47 Bar Restaurant Resolís Gràcia / Vila de Gràcia Carrer Tordera, 28 labarraqueta.cat/resolis pamapam.org/resolis 

http://www.teoric.cat/
https://www.slowfood.barcelona/index.php/la-barcelona-slow/restaurants-km0
http://www.berbenabcn.com/
https://www.slowfood.barcelona/index.php/la-barcelona-slow/restaurants-km0
http://gatblaurestaurant.com/
https://www.slowfood.barcelona/index.php/la-barcelona-slow/restaurants-km0
https://l-artesana-poblenou.negocio.site/
https://www.slowfood.barcelona/index.php/la-barcelona-slow/restaurants-km0
https://www.slowfood.barcelona/index.php/la-barcelona-slow/restaurants-km0
http://www.rasoterra.cat/en
https://www.slowfood.barcelona/index.php/la-barcelona-slow/restaurants-km0
http://www.restaurantesomorrostro.com/
http://www.restaurantesomorrostro.com/
https://www.slowfood.barcelona/index.php/la-barcelona-slow/restaurants-km0
http://www.rebelotbcn.com/
https://www.slowfood.barcelona/index.php/la-barcelona-slow/restaurants-km0
http://www.gruposantelmo.com/restaurants/zero-patatero/
http://www.gruposantelmo.com/restaurants/zero-patatero/
https://www.slowfood.barcelona/index.php/la-barcelona-slow/restaurants-km0
http://www.platabistro.com/
https://www.slowfood.barcelona/index.php/la-barcelona-slow/restaurants-km0
http://www.restaurantmontiel.com/
https://www.slowfood.barcelona/index.php/la-barcelona-slow/restaurants-km0
http://www.myfuckingrestaurant.com/
https://www.slowfood.barcelona/index.php/la-barcelona-slow/restaurants-km0
https://www.slowfood.barcelona/index.php/la-barcelona-slow/restaurants-km0
http://www.xavierpellicer.com/
https://www.slowfood.barcelona/index.php/la-barcelona-slow/restaurants-km0
http://www.elmercaderdeleixample.com/
http://www.elmercaderdeleixample.com/
https://www.slowfood.barcelona/index.php/la-barcelona-slow/restaurants-km0
http://thejuicehouse.es/
https://pamapam.org/ca/directori/the-juice-house/
http://www.tdk.cat/
https://pamapam.org/ca/directori/terra-escudella/
http://www.labarraqueta.cat/el-resolis/
https://pamapam.org/ca/directori/bar-restaurant-resolis/
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48 Obbio 
Eixample / L'Antiga 
Esquerra de l'Eixample 

Muntaner, 177 
obbiofood.com/cafeteria-
obbio 

bcnsostenible.cat/obbio-food 

49 Óbbio 
Eixample / Dreta de 
l'Eixample 

Ronda de Sant Pere, 47 obbio.es bcnsostenible.cat/obbio-1 

50 
Woki Organic Market 
Rda. Universitat 

Eixample / Dreta de 
l'Eixample 

Ronda Universitat , 20 wokimarket.com 
bcnsostenible.cat/woki-
organic-market-rda-universitat 

51 Barraca Ciutat Vella / Barceloneta 
Passeig Marítim de la 
Barceloneta, 1 

barraca-barcelona.com etselquemenges.cat/barraca 

52 Odacova 
Eixample / L'Antiga 
Esquerra de l'Eixample 

Carrer d' Aragó, 238  
etselquemenges.cat/odacova 

53 Rangoli Ciutat Vella / Barceloneta Passeig Joan de Borbó 78 rangoli-barcelona.com etselquemenges.cat/rangoli 

54 Informal Ciutat Vella / El barri Gòtic Carrer de la Plata, 4 restauranteinformal.com etselquemenges.cat/informal 

55 El Café Blue Project 
Ciutat Vella / Sant Pere, 
Santa Caterina i la Ribera 

Carrer Princesa, 57  
etselquemenges.cat/CafeBlue
Project 

56 Allium Ciutat Vella / El barri Gòtic Carrer del Call, 17  etselquemenges.cat/allium 

57 Juicy Jones Ciutat Vella / El Raval Carrer de l’Hospital, 74  
etselquemenges.cat/juice-
jones 

58 Lando Eixample / Sant Antoni Passatge Pere Calders, 6,   etselquemenges.cat/lando 

59 C3Bar, La Terracccita Ciutat Vella / El Raval Carrer de Montalegre, 5  etselquemenges.cat/c3bar 

60 NONONO 
Eixample / L'Antiga 
Esquerra de l'Eixample 

Passatge Lluis Pellcer 12  etselquemenges.cat/no-no-no 

61 Teresa Carles Ciutat Vella / El Raval Jovellanos, 2 teresacarles.com 
etselquemenges.cat/teresa-
carles 

62 flax&kale Ciutat Vella / El Raval Carrer dels Tallers, 74b flaxandkale.com etselquemenges.cat/flaxkale 

63 D’Aprop 
Ciutat Vella / Sant Pere, 
Santa Caterina i la Ribera 

Carrer de Trafalgar, 26 daprop.cat etselquemenges.cat/daprop 

64 Tia Santa 
Eixample / Dreta de 
l'Eixample 

Carrer Còrsega, 337 tiasanta.com  

65 SÉSAMO Ciutat Vella / El Raval Carrer Sant Antoni Abat, 52   

http://obbiofood.com/cafeteria-obbio/
http://obbiofood.com/cafeteria-obbio/
https://bcnsostenible.cat/web/punt/obbio-food
http://www.obbio.es/
https://bcnsostenible.cat/web/punt/obbio-1
http://www.wokimarket.com/
https://bcnsostenible.cat/web/punt/woki-organic-market-rda-universitat
https://bcnsostenible.cat/web/punt/woki-organic-market-rda-universitat
http://www.barraca-barcelona.com/
https://etselquemenges.cat/restaurants/barraca
https://etselquemenges.cat/restaurants/odacova-menjar-saludable-barcelona
http://www.rangoli-barcelona.com/
https://etselquemenges.cat/restaurants/rangoli-cuina-vegana-en-un-restaurant-hindu
https://restauranteinformal.com/la-carta/
https://etselquemenges.cat/restaurants/informal
https://etselquemenges.cat/restaurants/el-raw-trepitja-fort
https://etselquemenges.cat/restaurants/el-raw-trepitja-fort
https://etselquemenges.cat/restaurants/allium-descobreix-i-impressiona
https://etselquemenges.cat/restaurants/juice-jones-restaurant-100-vega
https://etselquemenges.cat/restaurants/juice-jones-restaurant-100-vega
https://etselquemenges.cat/restaurants/lando-the-queen
https://etselquemenges.cat/restaurants/c3bar-menu-diari-amb-carn-eco
https://etselquemenges.cat/restaurants/no-no-no-rotundament-si
http://www.teresacarles.com/tc/cat
https://etselquemenges.cat/restaurants/teresa-carles-el-nou-vegetaria-de-barcelona
https://etselquemenges.cat/restaurants/teresa-carles-el-nou-vegetaria-de-barcelona
https://flaxandkale.com/
https://etselquemenges.cat/restaurants/flaxkale-el-germa-petit-del-teresa-carles
http://daprop.cat/
https://etselquemenges.cat/restaurants/daprop
https://www.tiasanta.com/ca/
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66 BOHL 
Ciutat Vella / Sant Pere, 
Santa Caterina i la Ribera 

Carrer de Trafalgar, 47 bohl.co/ca/  

67 AMASSAME Sants–Montjuïc / Sants Carrer de Sant Medir, 8   

68 AGUARIBAY Sant Martí / El Poblenou Carrer del Taulat, 95   

 
  

https://bohl.co/ca/


 

 

0 

 

Annex 2: Exemples de fitxes individualitzades de les diferents 
categories. 
 

Logo Formulari de recull del Mapa Agròpolis 

 

Imatge 

 
 

Nom  Centre Cívic del Sortidor (especialitzat en Cuina)  

Categoria Espais de trobada 
Breu descripció (2 línies) El Centre Cívic El Sortidor és un equipament sociocultural situat 

al barri del Poble-sec. Oferim una programació anual d’activi-
tats culturals, d’espectacles infantils, itineraris i tallers. 

Objectius i activitats  (6-
14 línies) 

El nostre projecte singular és A TAULA! Cicle de cultura i gastro-
nomia. Un espai per a gaudir del món gastronòmic amb la pro-
gramació de tallers i activitats culturals innovadores. 

Districte – Barri Sants-Montjüich – Poble Sec 
Adreça Plaça del Sortidor, 12. 08004 
Nº de participants  Fixes  

Puntuals  
Personalitat jurídica Equipament Municipal 
Persona de contacte  
Web o blog http://ajuntament.barcelona.cat/ccivics/elsortidor 
Telèfon 93 443 43 11 
Mail ccelsortidor@bcn.cat 
Xarxes socials  
 Facebook ccelsortidor 

Twitter CCElSortidor 
Instagram ccelsortidor 
Altres  

Xarxes a on participen  

 

  

http://ajuntament.barcelona.cat/ccivics/elsortidor
https://www.facebook.com/ccelsortidor/
https://twitter.com/CCElSortidor
https://www.instagram.com/ccelsortidor/
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Logo Formulari de recull del Mapa Agròpolis 

 

 

Imatge 

 
 

Nom  Cooperativa Pam a Pam 

Categoria Cooperativa de Consum 
Breu descripció (2 línies) Grup de Consumidores amb esperit crític, adquirint productes 

agroecològics, de temporada, de proximitat, i de comerç just. 
Vinculat al Centre Cívic Parc Sandaru. 

Objectius i activitats  (6-
14 línies) 

Volem transformar el mon i el consum, entès com a acció polí-
tica, és una eina essencial per afavorir la sobirania alimentaria, 
allunyar els transgènics de casa nostra i reduir la petjada ecolò-
gica. Volem tenir una relació entre el camp i la taula més enllà 
del intercanvi de calers per aliments, establint una relació de 
confiança entre productors i consumidors. És la nostra voluntat 
promoure i difondre alternatives de consum responsable i so-
birà, independent de les grans corporacions, ja que volem afa-
vorir la producció local i dinamitzar-la. Amb la intenció que el 
benefici del treball pertanyi a qui el produeix volem disminuir al 
màxim els intermediaris. Defensem una alimentació més salu-
dable, tradicional i que aprofiti els productes de temporada. 

Districte – Barri Eixample – Fort Pienc 
Adreça Carrer de Buenaventura Muñoz, 21, 08018 CC Parc Sandaru 
Nº de participants  Fixes  

Puntuals  
Personalitat jurídica Cooperativa de Consum 
Persona de contacte  
Web o blog https://cooppamapam.wordpress.com/ 
Telèfon 93 309 06 35 
Mail cooppamapam@gmail.com 
Xarxes socials Facebook  

Twitter  
Instagram  
Altres  

Xarxes a on participen  
 

  

https://cooppamapam.wordpress.com/
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Logo Formulari de recull del Mapa Agròpolis 

 

Imatge 

 

 

Nom  Date una Huerta 

Categoria Reivindicació – perill de desallotjament 
Breu descripció (2 línies) Hort/jardí urbà comunitari autogestionat i lloc de trobada i soci-

alització reivindicatiu 

Objectius i activitats  (6-
14 línies) 

Amenaça constant de desnonament per part de BBVA 

Districte – Barri Nou Barris / Prosperitat 
Adreça Carrer Joaquim Valls, 79 
Nº de participants  Fixes  

Puntuals  
Personalitat jurídica  
Persona de contacte  
Web o blog  
Telèfon  
Mail hortcomunitariprospe@gmail.com 
Xarxes socials  
 Facebook Hort Date una Huerta 

Twitter  
Instagram  
Altres  

Xarxes a on participen  

 

  

https://www.facebook.com/profile.php?id=100014365867842&lst=1199892297%3A100014365867842%3A1574684741&sk=about


 

 

3 

Logo Formulari de recull del Mapa Agròpolis 
 

Imatge 

 

 

Nom  Dovella Serveis Escolars S.L.  

Categoria Menjadors escolars 
Breu descripció (2 línies) Dovella Serveis Escolars, S.L. és una empresa formada per un 

grup de professionals amb una llarga trajectòria treballant en el 
món del lleure i en menjadors escolars. 

Objectius i activitats  (6-
14 línies) 

Creiem i treballem per una alimentació pensada des de l'agroe-
cologia i basada en una producció respectuosa amb l'entorn, re-
duint considerablement els impactes negatius que la nostra ali-
mentació té sobre el medi. Alguns dels nostres principis són : - 
Ús de producte local, procedent d'un circuit de comercialització 
curt. Comprant directament a productors, mercats o cooperati-
ves properes. - Ús de producte de temporada recuperant així la 
cultura culinària i genètica de la nostra terra. -Ús d'aliments 
produïts on es garanteixi un tracte comercial equitatiu entre 
productors i consumidors. - Per nosaltres el temps de migdia és 
un espai social i educatiu; on els nens i les nenes reben una 
atenció personalitzada i propera. 
Comptem amb un equip de professionals totalment integrat 
dins l'escola, seguint la línia pedagògica i el projecte educatiu 
de centre. Concebi'm l'estona de migdia, com un moment ínte-
gre en el seu desenvolupament. Sent aquest un espai per 
aprendre, educar, créixer i alimentar-se. 

Districte – Barri Sant Martí – Camp de l’Arpa del Clot 
Adreça Mallorca, 593-597 08026 
Nº de participants  Fixes  

Puntuals  
Personalitat jurídica Societat Limitada 
Persona de contacte  
Web o blog http://www.dovellase.cat/ 

Telèfon  
Mail info@dovellase.cat 
Xarxes socials  
 Facebook  

Twitter  
Instagram  
Altres  

Xarxes a on participen Associació de Menjadors Ecològics 

 

  

http://www.dovellase.cat/
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Logo Formulari de recull del Mapa Agròpolis 

 

Imatge 

 
 

Nom  Ecobotiga Gràcia 

Categoria Paradista verd, botiga cooperativa o tenda de proximitat 

Breu descripció (2 línies) Les nostres fruiteries ecològiques es distingeixen per la gran 
qualitat i varietat de productes 100% ecològics certificats, amb 
els preus més baixos, també disposem de producció pròpia a les 
feixes de Campins, Montseny. 

Objectius i activitats  (6-
14 línies) 

Som especialistes en la venda de fruita i verdura ecològica de 
qualitat, oferim una àmplia varietat de productes i prioritzem el 
tracte amb els productors locals. 

Districte – Barri Gràcia - Vila de Gràcia 

Adreça Carrer Asturies núm. 40 

Nº de participants  Fixes  

Puntuals  

Personalitat jurídica Botiga 

Persona de contacte  

Web o blog http://lacomunal.cat/ 

Telèfon 632 176 469 

Mail  

Xarxes socials Facebook LaComunal 

Twitter  

Instagram ecobotigacat 

Altres  

Xarxes a on participen  

 

  

http://lacomunal.cat/
https://www.facebook.com/LaComunalbcn/
https://www.instagram.com/explore/locations/1770193989966554/ecobotigacat/
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Logo Formulari de recull del Mapa Agròpolis 

 

Imatge 

 

 

Nom  Ecocentral 

Categoria Distribuidores 
Breu descripció (2 línies) Com a central de compres per menjadors escolars ecològics, 

treballem per una alimentació saludable 

Objectius i activitats  (6-
14 línies) 

Ens dediquem a proveir de fruita i verdura ecològica i de proxi-
mitat a empreses gestores de menjadors escolars i menjadors 
escolars autogestionats. Considerem els menjadors escolars 
com un veritable punt de suport al canvi polític-social a través 
de l’aliment. Amb el nostre servei integral, la fita de donar ali-
ment ecològic als nens i nenes de les escoles de Barcelona, amb 
un preu per menú establert, es torna realista. Actualment sub-
ministrem aliments ecològics de proximitat a quaranta vuit es-
coles de Barcelona i Tarragona, el que suposa 14.085 menús di-
aris. 

Districte – Barri Distribueix a diferents escoles a Barcelona 
Adreça Juan Ramón Jiménez, 22. 08902 L'Hospitalet de Llobregat 
Nº de participants  Fixes  

Puntuals  
Personalitat jurídica Empresa 
Persona de contacte Alejandro Guzmán 
Web o blog https://ecocentral.cat/ 
Telèfon 931561990 * 651835322 
Mail info@menjadors.cat 
Xarxes socials  
 Facebook ecocentral.ecodaqui 

Twitter  
Instagram ecocentral 
Altres  

Xarxes a on participen  

 

  

https://ecocentral.cat/
https://www.facebook.com/ecocentral.ecodaqui/
https://www.instagram.com/_ecocentral/


 

 

6 

Logo Formulari de recull del Mapa Agròpolis 

 

Imatge 

 
 

Nom  Fira per el Dia de la Terra - Mercat de la Terra 

Categoria Festes, festivals o actes anuals 

Breu descripció (2 línies) La Fira per el Dia de la Terra - Mercat de la Terra és una activitat 
organitzada a la ciutat de Barcelona per l'Associació Dia de la 
Terra - Catalunya 

Objectius i activitats  (6-
14 línies) 

La 24ena Fira per el Dia de la Terra - Mercat de la Terra es dedi-
carà a com fer créixer la cultura ecològica en la nova República 
catalana i en especial la lluita contra el canvi climàtic. Hem d'a-
nar desaprenent les formes de vida i de treball que atempten 
contra la continuïtat de la vida a la Terra i anar aprenent a viure 
dins els límits del planeta, que no vol dir res més que aprendre 
a viure bé sense fer malbé. 

Districte – Barri Nou Barris o Ciutat Vella 

Adreça C/ Camprodon 3 baixos, 08012 

Nº de participants  Fixes  

Puntuals  

Personalitat jurídica Associació 

Persona de contacte  

Web o blog http://www.diadelaterra.org 

Telèfon 902 883 519 

Mail info@diadelaterra.org 

Xarxes socials  

 Facebook FiraPerLaTerra 

Twitter  

Instagram firaperlaterra 

Altres  

Xarxes a on participen  

 

  

http://www.diadelaterra.org/
https://www.facebook.com/FiraPerLaTerra/
https://www.instagram.com/firaperlaterra/


 

 

7 

Logo Formulari de recull del Mapa Agròpolis 

 

Imatge 

 

 

Nom  Restaurant el Gat Blau 

Categoria Restauració conscient 
Breu descripció (2 línies) Cuina sostenible i saludable. Ingredients de proximitat, de tem-

porada, ecològics i de comerç just. 

Objectius i activitats  (6-
14 línies) 

 

Districte – Barri Eixample- Nova Esquerra de l’Eixample 
Adreça Comte Borrell, 122. 08015 
Nº de participants  Fixes  

Puntuals  
Personalitat jurídica Autònom? 
Persona de contacte  
Web o blog http://gatblaurestaurant.com/ 
Telèfon 93 325 61 99 
Mail info@gatblaurestaurant.com 
Xarxes socials  
Imatge Facebook GatBlau-restaurant 

Twitter elcuinerdelgat 
Instagram gatblaurestaurant 
Altres  

 

  

https://www.facebook.com/GatBlau-restaurant-313579531985685/
https://twitter.com/elcuinerdelgat
https://www.instagram.com/gatblaurestaurant/


 

 

8 

Logo Formulari de recull del Mapa Agròpolis 

 

Imatge 

 
 

Nom  Hort Urbà Comunitari del Fort Pienc 

Categoria Horts urbans 
Breu descripció (2 línies) Hort comunitari situat en un espai annex al centre La Casa 

Groga, al barri del Fort Pienc. És un projecte d'un grup de perso-
nes, entitats i col·lectius dels barris Fort Pienc i Sagrada Família 

Objectius i activitats  (6-
14 línies) 

Ens hem unit perquè compartim la necessitat de disposar de 
més zones verdes a la nostra zona i perquè no ens agrada veure 
solars abandonats, dels quals ningú no en fa cap ús. Volem do-
nar un sentit a la seva existència i que aquest vagi encaminat a 
donar el màxim de profit als ciutadans més propers i a la ciutat 
en general. Consta de diverses parcel·les d'hort gestionades per 
un grup de veïns i veïnes del barri.  

Districte – Barri Eixample / Fort Pienc 
Adreça C/ Alí Bei 120. 08013 
Nº de participants  Fixes  

Puntuals  
Personalitat jurídica Associació? 
Persona de contacte  
Web o blog http://hortpienc.blogspot.com/ 
Telèfon  
Mail hortfortpienc@gmail.com 
Xarxes socials  
 Facebook hortfortpienc 

Twitter  
Instagram  
Altres  

Xarxes a on participen Barcelona + Sostenible 

 

  

http://hortpienc.blogspot.com/
https://www.facebook.com/hortfortpienc/


 

 

9 

Logo Formulari de recull del Mapa Agròpolis 

 

Imatge 

 
 

Nom  Km-0 Fet al costat de casa 

Categoria Webs o punts d’informació 
Breu descripció (2 línies) Iniciativa de l'Associació Agrària de Joves Agricultors (ASAJA) 

per a promocionar la compra i el consum de productes agrícoles 
i ramaders de proximitat produïts a Catalunya. 

Objectius i activitats  (6-
14 línies) 

La iniciativa es basa en projectes semblants que estan tenint 
gran èxit en països desenvolupats del nostre entorn, com són el 
Regne Unit, França o Itàlia, i recull la tradició estesa a Catalunya 
d'anar al mercat a comprar els productes alimentaris directa-
ment als productors. El projecte “Km0” s'estructura en tres 
grans eixos: - La conscienciació de que l'agricultura i ramaderia 
tradicionals tenen molt a dir en la lluita per millorar el medi am-
bient i frenar el canvi climàtic. - El segon gran eix és el recolza-
ment als productors locals. – I el tercer gran eix són els consu-
midors. 

Districte – Barri Subministren aliments a Barcelona i a la resta de Catalunya 
Adreça  
Nº de participants  Fixes  

Puntuals  
Personalitat jurídica Associació Agrària de Joves Agricultors (ASAJA) 
Persona de contacte  
Web o blog https://www.km-0.cat/ 
Telèfon  
Mail  
Xarxes socials  
 Facebook  

Twitter  
Instagram  
Altres  

Xarxes a on participen  

 

  

https://www.km-0.cat/


 

 

10 

Logo Formulari de recull del Mapa Agròpolis 

 

Imatge 

 
 

Nom  La Plana de la Kosturica 

Categoria Cistella a casa 
Breu descripció (2 línies) La Kosturica és un projecte agroecològic de producció i distribu-

ció d’hortalisses que intenta forjar una alternativa al model 
agroalimentari actual. 

Objectius i activitats  (6-
14 línies) 

Apostem per una forma de produir aliments més justa i respon-
sable. Treballem en base a la relació directa de compromís i 
confiança entre productors i consumidors. Distribuïm la cistella 
ecològica localment per poder collir el mateix dia i assegurar 
que les teves verdures siguin més fresques… I sempre de tem-
porada. Només produïm amb tècniques respectuoses amb el 
medi ambient, sense malgastar recursos i sense llençar menjar.  

Districte – Barri Distribució a diferents punts de la ciutat 
Adreça Masia de Can Marqués, s/n - 08420 Canovelles (Barcelona) 
Nº de participants  Fixes  

Puntuals  
Personalitat jurídica Associació? 
Persona de contacte Maria Giner 
Web o blog http://www.lakosturica.cat/ 
Telèfon 646036757 
Mail info@lakosturica.cat 
Xarxes socials  
 Facebook lakosturica.experienciaagroecologica 

Twitter  
Instagram lakosturica 
Altres  

Xarxes a on participen  

 

  

https://www.facebook.com/pg/lakosturica.experienciaagroecologica/about/?ref=page_internal
https://www.instagram.com/lakosturica/


 

 

11 

Logo Formulari de recull del Mapa Agròpolis 

 

Imatge 

 

 

Nom  Mercat de Pagès de l’Esquerra de l’Eixample 

Categoria Mercats i Fires 

Breu descripció (2 línies) Fira-mercat de productors locals i productes de comerç just 
produïts i comercialitzats sota els principis de la sobirania ali-
mentària. Tots els dissabtes no festius a la De 10 a 14.30h. 

Objectius i activitats  (6-
14 línies) 

Els Mercats de Pagès són una oportunitat per trobar productes 
ecològics, de proximitat i de temporada de la mà de petits pro-
ductors i productores locals: fruita i verdura ecològica, ous, pa, 
coques, formatges artesans, olis, embotits, vi i cerveses, conser-
ves, mel, cosmètica natural… I també productes de comerç just. 
També es realitzen tallers de sensibilització. 

Districte – Barri Eixample - Eixample Esquerra 

Adreça Espai “Germenetes”, Viladomat/Consell de Cent 

Nº de participants  Fixes  

Puntuals  

Personalitat jurídica Xarxa de Consum Solidari 

Persona de contacte  

Web o blog http://xarxaconsum.org/ca/mercat-de-pages/el-mercat/ 

Telèfon 93 268 22 02 

Mail nfo@xarxaconsum.org 

Xarxes socials Facebook mercatdepagesbarcelona 

Twitter mercatdepages 

Instagram  

Altres  

Xarxes a on participen Xarxa de Mercats de Pagès 

 

 

http://xarxaconsum.org/ca/mercat-de-pages/el-mercat/
https://www.facebook.com/mercatdepagesabarcelona/
https://twitter.com/mercatdepages?lang=ca

