
🍆 Per un mercat de pagès a la Sagrada Família! 🍉

● Que són els Mercats de Pagès?______________________________________

Els Mercats de Pagès són espais públics a
l’aire lliure que permeten establir i
restablir la relació directa entre producció
i consum d’aliments: veïns i veïnes
interactuen de manera periòdica i en
absència d’intermediaris amb persones
productores agroecològiques i
elaboradores artesanals d’aliments.

Donar suport a la producció ecològica i de
proximitat és un dels camins per construir
una veritable sobirania alimentària.

Els mercats de pagès fomenten els circuits
curts de comercialització i la presència de
producte agroecològic i de proximitat als
barris.

Amb el circuit curt ens estalviem els costos
afegits pels intermediaris (majoristes i punts
de comercialització). Això facilita un
intercanvi just, per a que els pagesos i
pageses puguin mantenir el seu projecte
dignament i, a més, amb un preu raonable
per als consumidors i consumidores.

Punt de trobada entre camp i ciutat, els
mercats de pagès donen vida al barri, difonen
la cultura de la terra i faciliten l’accés als
aliments saludables i l’emancipació
alimentària.

1



● Els Mercats de Pagès de Barcelona ________________________________________

➤ EL POBLE-SEC: Parc de les Tres Xemeneies, impulsat per SlowFood des de 2015
➤ EL FORT PIENC: Pl. André Malraux, impulsat per la Xarxa de Consum Solidari des de 2016
➤ L’ESQUERRA DE L’EIXAMPLE: Espai Germanetes (Consell de Cent / Viladomat), impulsat per la
Xarxa de Consum Solidari des de 2013
➤ EL GUINARDÓ:  Pl. Maragall, impulsat per la Xarxa de Consum Solidari des de 2018
➤ SANTS: Rambla Brasil/Av.Madrid, impulsat per la Xarxa de Consum Solidari des de 2016
➤ VALLCARCA: Pl. del metro de Vallcarca, impulsat per Més Fresques que un Enciam des de 2019
➤ LA SAGRERA: Pl.Masadas, impulsat per Ca la Rosa des de 2019
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https://slowfood.barcelona/
https://xarxaconsum.org/ca/
https://xarxaconsum.org/ca/
https://xarxaconsum.org/ca/
https://xarxaconsum.org/ca/
https://mesfresquesque1enciam.wordpress.com/mercat-de-pages-de-vallcarca/
https://menjadorcalarosa.cat/mercat-de-pages-primera-edicio/


● Proposta de Mercat de Pagès al barri de la Sagrada Família ______________

Qui hi ha al darrere del projecte?

Des del grup de consum ecològic El Guaret i
d’altres entitats del barri de la Sagrada Família
(Cuchara, Pla comunitari, Espai ambiental) ens
hem adonat que, a la fira artesana que es fa
cada dos diumenges al matí al final de
l’avinguda Gaudí, no hi ha venda de productos
frescos. Ara mateix la venda es limita a
embotits, formatge, mel i melmelades.

Els artesans i artesanes de la fira veuen amb
bons ulls l’arribada de més parades amb
productes frescos i de temporada, per tal de
donar més vida a la fira i augmentar el ventall
de producte. Al mateix temps, pensem que és
important lluitar per ocupar i consolidar aquest
espai que es veu amenaçat a causa de la
ocupació de les terraces i el turisme.

Les persones conselleres del Districte de
l’Eixample també estan a favor d’alliberar un
espai per ampliar la fira i crear el mercat de
pagès, seguint el calendari quinzenal de la fira.

Qui ho gestionarà?

Es proposa a la Xarxa de Consum
Solidari, que ja gestiona els 2 mercats de
pagès de l'Eixample (Germanetes y Fort
Pienc), d’entrar a formar part del
projecte.

La Xarxa de Consum Solidari (XCS) és una
associació que des de l’any 1996 treballa
a Catalunya en l’àmbit del comerç just, el
dret a l’alimentació i el consum
responsable.

La XCS facilita i dona suport a
l’organització dels Mercats de Pagès.
S’encarrega del contacte amb productors
i productores, de tota la logística pròpia
del mercat i dels temes administratius,
incloent la gestió dels impostos
municipals. Dinamitza els mercats de
pagès amb activitats que promouen una
cultura alimentaria respectuosa amb la
terra. Col·labora amb les entitats del barri
donant suport a les activitats que
proposen.
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https://elguaret.wordpress.com/
http://colectiuartesa.atspace.com/
https://xarxaconsum.org/ca/
https://xarxaconsum.org/ca/


● Plànol d’emplaçament i distribució __________________________________

El Districte de l’Eixample, juntament amb les entitats Fira Artesana, Xarxa de Consum Solidari, el
Guaret i activistes del barri de la Sagrada Família hem treballat per a buscar el millor emplaçament,
que permetria ampliar la fira artesanal al nou mercat de pagès.

● Les parades de la fira artesanal es queden on han estat sempre, al final de l’Avinguda Gaudí.

● Les noves parades de pagès (se’n preveuen al voltant de 8) se situen al carrer de Provença, entre
l’Avinguda Gaudí i el carrer de Lepant. També hi haurà una “parada” per a les entitats i una d’ús de
bar/restauració.

● L’ampliació de la fira es fa sobre el carril bici i l’espai de vorera entre l’arbrat.

● Les parades s’obren cap a la vorera. Els veïns i veïnes que volen comprar accedeixen per la vorera.

● La calçada és compartida per bicis i per l’accés motoritzat dels veïns o d’urgència

● La cruïlla Avinguda Gaudí / Provença / Marina permet fer activitats de format més gran,
proposades per les entitats del barri o per la XCS.
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● Per què donar suport a la proposta? _________________________________

🍎🍐🍑 Accedim a una alimentació de qualitat i proximitat

Comprar a pagès es apostar per productes frescos i de temporada, gaudir de queviures saludables,
amb gust i enfortir la pagesia del nostre entorn més pròxim.

Aquesta manera “d’omplir la nevera”, és una alternativa de consum que s’ofereix als veïns i veïnes
del barri, per tal que, en uns espais molt pròxims a casa nostra, es pugui practicar de manera
regular la Sobirania Alimentària.

L’objectiu és fer créixer la consciència agroecològica i el suport a projectes amb menys petjada
ecològica i que fomentin l’equilibri territorial.

💪🔗 Construïm un espai associatiu i de trobada veïnal

El mercat de pagès fomenta la interrelació veïnal i la recuperació de l’espai públic com espai de
trobada, generant un espai nou en el que organitzacions i col·lectius del barri poden fer escoltar la
seva veu i proposar activitats.

💹 Entitats que ja donen suport a la proposta

-Associació gastronòmica El Guaret (Sagrada Família)
-Associació de Consum Responsable La Garangola (Sagrada Família)
-Banc del Temps de la Sagrada Família
-Cuchara Associació d’Emancipació Alimentaria (Sagrada Família)
-Fundació Enllaç (Sagrada Família)
-Espai Ambiental Cooperativa (gestiona l’Aula Ambiental de la Sagrada Família)
-Associació de Veïnes i Veïns de la Dreta de l’Eixample
-Associació Ateneu Transformadors (gestiona el casal de barri del Fort Pienc)
-Associació Encara en acció (Barcelona)
-Associació 17 de Maig (Barcelona)

👉I tu, t’hi sumes? 👈
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