


 - Som un grup de pageses, pagesos i persones amb        

experiències diverses de producció ecològica de verdures i 

hortalisses, que fem venta directa i treballem amb escoles 

del Vallès Oriental.

-- Treballem conjuntament i ens coordinem per afavorir la 

relació entre els pagesos i les escoles del Vallès i iniciar un 

projecte per millorar l'alimentació i acostar la pagesia als 

infants a través dels menjadors escolars.

- Subministrament de verdura ecològica i de proximitat a 
les escoles de la comarca.- Tallers i visites educatives per incorporar a la programació 
escolar.
- Possibilitat de visitar les finques amb les famílies durant 
les jornades de  portes obertes que oferim.-- Xerrades i taules rodones informatives als centres       
educatius.

Practiquem i difonem una agricultura que produeix aliments més saludables, 

més respectuosos amb el medi ambient i amb criteris socials:

- Ens donem suport mútuament i col·laborem entre nosaltres per no competir.

- Busquem la manera de revalorar i assegurar la continuïtat del nostre ofici i 

vetllem per mantenir un medi rural viu al Vallès: busquem uns preus dignes pel 

pagès/esa i assequibles pel consumidor/a. 

-- Establim la màxima relació directa amb els consumidors finals, ja 

siguin famílies o particulars, cooperatives de consum, escoles o restaurants.

- Difonem la importància del coneixement del medi agrari a la població.

- Treballem per recuperar i revalorar varietats locals, coneixements i pràctiques 

tradicionals, combinant-los amb noves tecnologies i recursos. 

- Cultivem varietats lliures de transgènics (o organismes modificats genèticament).
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Entenem que els menjadors escolars són espais on s'educa no 

només per fomentar una alimentació saludable, sinó també en 

molts altres valors socials i ambientals.

- Per respectar i cuidar els grups més vulnerables de la societat, 

com ara els infants, perquè creiem que han de tenir accés a 

aliments frescos i ecològics.
-- Per apropar  els espais rurals i urbans: cal saber qui produeix els 

aliments i qui se'ls menja.
- Per promoure l'educació ambiental i agroalimentària.

- Per donar transparència i traçabilitat en tot el procés productiu. 

- La petita pagesia pot donar sortida a la seva producció i 
tornar a prendre el paper que té com a base de l'alimentació 
del territori.
- Fomentem una agricultura ecològica que no només produeix 
productes saludables per al cos i al medi ambient, sinó que 
també té valors socials com la dignitat de les persones 
productores i les consumidores.
-- Consumint  productes locals ens beneficiem de la frescor i 
temporalitat dels aliments, ja que entre la collita i el subminis-
trament passa el mínim temps possible. A més seguim la 
temporalitat dels productes i ens alimentem amb el que el 
nostre cos necessita en cada època de l'any.
Aprenem a valorar el cicle dels aliments i a cuinar els productes 
que geogràficament s'adeqüen més a la nostra cultura. A 
més de fomentar un mercat local de productes alimentaris 
que socialment és més just i ambientalment més sostenible.
- En alimentar-nos de productes locals ens beneficiem de la 
frescor i vitalitat dels aliments, ja que entre la collita i el submi-
nistrament passa el mínim temps possible.
- Amb la nostra opció de compra i consum potenciem 
l'economia local i el desenvolupament rural i decidim el 
model de territori que volem.
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