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Descripció de la iniciativa

La Fira Agrícola de Collserola (FAC) és 
un espai de trobada anual de productors 
agropecuaris respectuosos amb el medi 
i consumidors de proximitat que té lloc 
dues vegades l’any al municipi de Vallvi-
drera . En aquesta trobada s’organitzen 
activitats com ara la venda de produc-
tes ecològics, l’intercanvi de llavors i 
de coneixements locals i la realització 
d’activitats culturals i de conferències, 
entre altres . L’objectiu principal de la fira 
és contribuir a recuperar les activitats 
agrícoles sostenibles de les 140 masies 
de Collserola a través de la promoció dels 
productes locals i el consum de proxi-

Fira agrícola de Collserola
Promoció de la producció i el consum ecològic

mitat . Igualment, la FAC constitueix un 
espai per conèixer les característiques 
socioecològiques específiques de la ser-
ra de Collserola que forma una zona geo-
gràfica, natural, social i econòmica de 
transició entre la ciutat de Barcelona, el 
parc natural, les urbanitzacions i els es-
pais agrícoles i de producció autogestio-
nada d’aliments . La fira promou un model 
equitatiu de producció i de consum basat 
en l’autogestió dels recursos, l’equilibri 
del desenvolupament entre espais urbans 
i rurals, i en la conservació dels ecosiste-
mes regionals . Igualment, la FAC promou 
l’intercanvi de coneixements locals i ali-
ments autòctons de la zona, alhora que 
reforça les relacions socials . 

Fomentar i prestigiar la producció i el comerç dels aliments més saludables (ecolò-
gics, sense additius), així com generalitzar-ne el coneixement i l’ús són elements a 
tenir en consideració per millorar la salut de la població.
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Bona pràctica

Indicadors de Sostenibilitat de Barcelona. Informe 2013

Un dels principals resultats de la fira ha 
estat la creació de la Cooperativa Can Pu-
jades de consum responsable i la posada 
en funcionament d’un hort comunitari als 
terrenys de l’antiga masia . En aquesta as-
sociació hi participen 50 famílies . Bona 
part dels integrants de la fira són pro-
veïdors de la cooperativa, fet que contri-
bueix a establir sinergies entre les dues 
organitzacions . 

Durada: La fira va començar a tenir lloc 
el 2008 una vegada l’any . Des del 2013 
celebra dues edicions l’any . El 2014 s’han 
celebrat la sisena i la setena edició (5 de 
maig i 14 de setembre) . 

Valors a destacables de la bona pràctica: 
Col·laborativa, comunicativa, reproduïble, 
transformadora .

Impulsors: Associacions de veïns de Vallvidrera 
i de Mas Sauró .

Contacte: Reis Catòlics, 16-34, 08017 Vallvidre-
ra | http://firaagricola .blogspot .com .es

Col·laboradors: Centre Cívic Vallvidrera - Váz-
quez Montalbán, Consorci del Parc Natural de la 
Serra de Collserola, Ajuntament de Barcelona i 
els visitants .

7 edicions celebrades

1 cooperativa de consum 
responsable organitzada 
amb 50 famílies 

Procés de recuperació de 
les activitats agrícoles en 
140 masies 

Indicadors associats
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http://firaagricola.blogspot.com.es



