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En la Conferència de Nyéleni (2007), es va definir la 
sobirania alimentària com “el dret dels pobles a dis-
posar d’aliments nutritius i culturalment adequats, 
accessibles, produïts de forma sostenible i ecològica, 
i el dret a decidir el seu propi sistema alimentari i 
productiu”. Amb la idea de difondre aquests princi-
pis s’ha gestat el llibre que tens a les mans.

Amb A mos redó es pretén aportar una sèrie de ferra-
mentes per tal de construir la sobirania alimentària 
en col·lectiu i des del vessant local. El cos central 
del llibre és un receptari de cuina popular vegeta-
riana, però també hi trobareu articles al voltant de 
la cuina, els grups de consum, els mercats o espais 
gastronòmics. A més, també s’ha elaborat una pro-
posta de menús segons la temporada, un inventari 
dels productes utilitzats i un mapatge de recursos i 
organitzacions, mercats, productors i grups de con-
sum que estan construint la sobirania alimentària al 
País Valencià.
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Col·lecció Sobiranies 

La dinàmica de funcionament del capitalisme 
l’obliga a, després de cada crisi, ser més violent, 
endinsar-se més en els diversos espais socials i allun-
yar-se de la democràcia cada cop més a l’hora de la 
gestió. Hem de ser conscients que el procés contra 
l’autonomia i la sobirania de la gent continua, és 
una guerra oberta contra les classes populars, una 
despossessió quotidiana. Aquest aniquilament de 
l’autonomia es concreta en diversos aspectes de la 
nostra vida i suposa acabar amb un model de men-
jar, treballar, estimar, relacionar-se, etc., tot per a 
fer-nos més dependents del sistema, assumir cada 
cop més la dinàmica treball/consum i el pensament 
únic, que suposa acatar els dictàmens del sistema.

Amb aquest espai, en forma de col·lecció, pretenem 
aportar, sempre des d’una visió col·lectiva, una sèrie 
de ferramentes, enteses com un conjunt de recursos 

per a resistir al model capitalista hegemònic i per a 
construir alternatives i espais d’autonomia dins del 
vell món. La paraula sobiranies, en plural, representa 
tots els espais que cal construir i potenciar per tal 
de garantir una reproducció de la vida que meresca 
la pena ser viscuda i, de passada, que evidencie les 
contradiccions del capitalisme.



Han col·laborat en el 
llibre:
Plataforma Per la Sobirania alimentària del PaíS 
Valencià

La Plataforma per la Sobirania Alimentària del País 
Valencià és un espai que aglutina productores, con-
sumidores, iniciatives, organitzacions i col·lectius que 
treballen per la sobirania alimentària al País Valencià. 
L’objectiu és ser un moviment aglutinador capaç de ge-
nerar una àmplia mobilització social cap a la sobirania 
alimentària, mitjançant un procés d’enfortiment i ar-
ticulació de les diferents experiències que existeixen en 
els territoris i emmarcant-les en una estratègia global. 
Es pretén ser un espai d’incidència política, de difusió, 
d’intercanvi, de reflexió, de debat conjunt.
http://sobiranialimentariapv.org/contacta/
plataformasobalvalencia@gmail.com

de l’Hort a la cuina:
De l’Hort a la Cuina és un col·lectiu vinculat a 
l’agricultura ecològica i a la sobirania alimentària, des 
de l’hort i des de la cuina. Ofereix bosses de verdura 
ecològica i de temporada, aliments vegans i ecològics, 
i càterings.

https://www.facebook.com/delhortalacuina/
Telèfon: 685590507

l’Horta delS baSquetaireS:
L’Horta dels Basquetaires és un projecte d’agricultura 
ecològica de l’Horta Nord que ofereix caixes de verdu-
ra ecològica i de temporada a domicili.

https://www.facebook.com/lhortadels.basquetaires/
Telèfon: 633515693

al-Paladar 
Al-Paladar ofereix una proposta culinària basada en les 
tradicions de la gastronomia mediterrània recorrent a 
ingredients de proximitat, ecològics, agroecològics i de 
comerç just.



C/ Jaume Esteve Cubells, 5. Benimaclet (València)
693389339

la comanda a Granell 
La Comanda a Granell ofereix productes d’alimentació 
i neteja del cos i de la llar a granell, amb una gran va-
rietat de productes locals i ecològics.

C/ Juan Giner, 13. Benimaclet (València)
960622970

la carabaSSeta:
La Carabasseta és una tenda de barri que ofereix ali-
mentació ecològica en fresc i en sec: fruita, verdura, 
ous, carn... tenint en compte una forma de treballar 
ètica, sostenible, de proximitat, responsable i compro-
mesa amb les llauradores, les treballadores i la clientela. 

C/ Doctor Vicent Saragossà, 57. Benimaclet (Valèn-
cia)
Telèfon: 961931809

terra de Pa:
Terra de Pa és un forn i pastisseria que s’organitza 
de manera cooperativa. Per a elaborar els seus pro-
ductes utilitzen farines ecològiques, sense additius ni 
millorants i amb un percentatge reduït de sal, per tal 
d’aconseguir un producte més saludable, a més de sa-
borós. Tenen en compte qualsevol tipus d’intolerància 
i també elaboren dolços vegans.

C/ Arxiduc Carles, 81. València 
960629356

centre Social bar terra:

 El Terra és un centre social autogestionat mitjançant 
un servei de bar amb l’objectiu de construir una xarxa 
real de contrapoder i unitat popular a Benimaclet i els 
Països Catalans.

C/ Baró de Sant Petrillo, 9. Benimaclet (València, Paï-
sos Catalans)
Telèfon: 960151185
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Pròleg
El concepte ‘sobirania alimentària’ pot donar un poc 
de respecte i pot haver-hi molta gent que no sàpiga 
ben bé el significat, tot i que cada vegada ho escol-
tem més sovint i en més àmbits. Sona gran i com a 
paraula gran té molt d’espai dins, sembla que hi cap 
un món. Encetem aquest pròleg amb l’objectiu hu-
mil de pensar juntes per a quin món està feta aques-
ta paraula.

Les paraules i expressions neixen quan les neces-
sitem i la crida que va parir la sobirania alimentària 
van fer-la, totes a una, milers de persones llauradores, 
ramaderes, pescadores, sense terra, treballadores ru-
rals, pastores, pobles indígenes i moltes més. Va ser 
una crida de milers de veus en centenars de llengües, 
acompanyada per balls, colors i músiques de cultures 

mil·lenàries. Però, quins motius tenien per cridar to-
tes alhora?

Mitjans dels anys noranta del segle XX. La globa-
lització de l’economia derroca les fronteres del co-
merç mundial; els fluxes monetaris poden circular 
allà on es puguen reproduir, perquè la reproducció 
del benefici econòmic esdevé una prioritat. El be-
nestar i els drets de les persones no formen part de 
l’equació: les persones som només concebudes com 
a consumidores i força de treball. Qualsevol recurs, 
bé, servei, treball, pot ser transformat en mercade-
ria, en lucre privat, i els aliments no només no en 
són una excepció, sinó que, com a necessitat vital i 
general, suposen un nínxol de mercat gegant. Què 
suposa això per als milions de persones que, a tots 
els indrets del món, es dediquen a la producció 
d’aliments com a part d’una economia agrícola a 
escala local? 

Doncs, en primer lloc, suposa la pèrdua del con-
trol sobre els recursos productius. La terra, l’aigua 
o les llavors, comencen a ser acaparades per grans 
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propietaris i empreses, que amb un model de pro-
ducció superintensiu depreden els recursos naturals. 
Ho veiem als monocultius, superfícies immenses de 
terreny on només creix una varietat vegetal (la soja, 
el panís, etc.), amb un elevat nivell de mecanització. 
També ho veiem a les granges de ramaderia intensi-
va, on milers d’animals passen tot el seu cicle de vida 
tancats, alimentats amb pinsos i medicats, per tal 
de produir carn barata per als supermercats. Aquests 
models tenen una elevada dependència del petroli i 
de la tecnologia, recursos fora de l’abast dels petits 
llauradors, i causen forts impactes ambientals. Una 
destrucció de la biodiversitat que no es limita al fet 
que cada vegada siguen menys les varietats vegetals 
i les races animals, sinó també al fet que les nostres 
cultures i identitats siguen cada vegada més sem-
blants. Ho veiem en els mercats locals, en procés 
de desarticulació per les polítiques comercials, que 
fan que les grans empreses aconseguisquen major 
rendibilitat pels baixos costos de la mà d’obra i per 
normatives laxes, sense guarir-se de les conseqüèn-
cies socials i mediambientals de les seues actuacions. 

Ho veiem també en la imposició d’una cultura de 
la competència que converteix en enemic la pagesia 
d’altres països i que submergeix les petites finques 
en  dependències tan perverses que en molts casos 
els obligaran a haver d’abandonar les seues granges. 
L’actual sistema alimentari representa el més oposat 
als models tradicionals, que, en la seua diversitat, 
han conviscut històricament amb el medi ambient 
de forma sostenible.

La fam s’ha convertit en el símbol més cru de la 
injustícia en què quotidianament vivim, afectant 
principalment les persones que viuen en el medi 
rural del sud global. I com una altra cara de la mo-
neda, als països enriquits, l’augment en les estadísti-
ques sobre la incidència de l’obesitat i el malbarata-
ment alimentari són indicadors que clamen contra 
l’actual sistema alimentari globalitzat. D’altra ban-
da, la privatització de recursos col·lectius per als in-
teressos d’oligarquies econòmiques transnacionals 
afecten directament la vida i l’activitat de milions de 
persones que viuen de la terra i és aquesta manera 
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d’entendre l’economia, la responsable, en part, de 
les guerres i els moviments migratoris que actual-
ment patim al món. 

Entre les veus que van cridar per trobar una pa-
raula per la seua lluita, diuen que també hi havia 
veus del País Valencià. Cridaven perquè l’agricultura 
és molt més que tarongers, perquè els acords inter-
nacionals de pesca estaven posant en perill les seues 
formes tradicionals i artesanals de relacionar-se amb 
la mar, perquè les normatives sanitàries prohibien 
criar animals com sempre s’havia fet. Cridaven pels 
preus que imposen els supermercats per una collita 
que ha costat l’esforç de tota la família, per les im-
portacions a preus baixos que ofeguen la producció 
local de l’horta, per l’endeutament de la competi-
tivitat, per haver d’arrancar els ametllers dels iaios, 
per les cooperatives agràries en què ningú ja no sap 
el que vol dir cooperar, per les séquies que abans 
regaven la vall que ara és plena d’urbanitzacions i 
centres comercials, pels xiquets i xiquetes que no 
van saber estimar els bancals dels pares....

Aquest relat del naixement del concepte de sobi-
rania alimentària deixa clar que es tracta d’una pa-
raula que ha de protegir les persones que cuiden 
la terra amb el seu treball i amb els seus sabers. La 
terra sempre ha sigut generosa quan l’hem cuidada, 
i hem desenvolupat moltes maneres de cuidar-la se-
gons els climes, les cultures i les èpoques. Això, com 
les llengües, és part de la nostra riquesa com a poble. 
La nostra manera de relacionar-nos amb la terra és 
part de la nostra identitat, dels records d’infantesa, 
dels paisatges, de les cançons i també de la cuina i 
dels productes típics de cada lloc. Ella ha retornat les 
cures, agraïda, esdevenint mitjà de vida per a les per-
sones que produeixen aliments. Per què ara, amb les 
terres que hi ha buides i les persones sense ocupació, 
no pot continuar sent així?

El món que hi cap dins la sobirania alimentària 
es reprodueix i es connecta per nodrir de contin-
gut aquesta enorme paraula. Ho observem al nostre 
voltant, on al camp trobem bancals recuperats per 
grups de joves, al veïnat trobem grups de consum 
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agroecològic i a les prestatgeries publicacions com 
aquest llibre. Trobem Vicent i Myriam, que han 
retornat la fertilitat a la terra de la seua finca del 
Camp d’Elx; la gent de la Cooperativa l’Aixada com 
Eixida, que ha recuperat terres abandonades entre el 
monocultiu del taronger a Picassent, plantejant re-
lacions socials, econòmiques, ecològiques i laborals 
diferents; el col·lectiu SPG Ecollaures, que vol crear 
un grup de treball sobre feminisme per a analitzar el 
paper de les dones en l’activitat productiva i en les 
cures, preguntant-se qui possibilita els projectes pro-
ductius; trobem el barri de Benimaclet, que de ma-
nera autogestionada i militant, ha creat un mercat 
local de proximitat, involucrant productores, grups 
de consum i espais gastronòmics, com abans ja van 
fer els Mercats de la Terra a la Marina Alta; trobem 
Mar, que ha retornat al seu poble del Vinalopó per 
recuperar els processos de producció i vinificació de 
vinyes autòctones quasi perdudes; també està Bea-
trice, que elabora conserves i melmelades a Caudiel, 
i treballa per adaptar la normativa sanitària a petites 
produccions; estan Dario, Lorena i Maria, que com-

pren les verdures de Xavi per a crear plats exquisits 
a preus populars; està Toni reivindicant la tradició 
gastronòmica valenciana i la seua arrel en la cultura 
camperola a l’Horta Nord. No només són projectes 
de resistència, són demostracions pràctiques de no-
ves possibilitats de conviure i testimonis del poder 
que cadascuna tenim per a canviar les coses a partir 
de petites eleccions diàries. 

Perquè protegir la terra no és només una respon-
sabilitat de llauradores i llauradors. Per això aquest 
llibre és per a totes: la sobirania alimentària ens 
interpel·la a totes i som totes les que hem de tre-
ballar per construir i gaudir el món que hi ha dins. 
Un món que, com diuen les feministes, ha de fer 
possible una vida digna de ser viscuda. 

Patricia Dopazo i Nello Schisano
Plataforma per la Sobirania Alimentària del País 

Valencià
Octubre 2017
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oríGenS del llibre

El llibre que teniu a les mans és fruit de les passions, 
les inquietuds i les vivències col·lectives i personals 
de qui el coordina. Primerament, les vivències de la 
infantesa. De xiquet sempre he estat prop dels fo-
guers (o, directament, del foc), de les olles i paelles, 
de la farina i l’oli, del julivert quan ajudava a la iaia 
a fer les mandonguilles d’abadejo al maset, els pas-
tissets de ceba de la mare... Totes aquestes vivèn-
cies familiars, però adscrites a la cultura popular de  
Betxí i, per extensió, del País Valencià m’han portat 
a estimar la cuina i, sobretot, la cuina popular, la 
que feien elles: la iaia i la mare. Elles m’han trans-
més la importància de cuinar, tant per a gaudir 
d’un bon plat com per a alimentar-se bé, compartir 

Presentació
i fer gaudir les altres. La cuina, a més a més, m’ha 
ensenyat d’on vinc, quines són les meues arrels i a 
defensar-les, i en sentit contrari: defensar les meues 
arrels m’ha fet connectar amb la cuina popular. De-
fensar les arrels també implica defensar la terra, no 
com un fet abstracte, sinó material (la terra quan 
l’agafes amb la mà i, a poc a poc, es va escapant 
entre els dits). Defensar l’horta, el territori i la gent 
és essencial per tal de viure en una societat justa i 
sobirana i, en aquest sentit, la cuina esdevé fona-
mental, ja que la millor forma de mantindre viva 
la terra i el territori és consumir productes locals, 
cultivats per les nostres llauradores i ecològics. Per 
últim, cal parlar dels llibres, presents en el meu dia 
a dia. La lectura com a mètode d’aprendre i ensen-
yar, també en la cuina.
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ProPòSitS 

Podem dir que el llibre té cinc propòsits clars. 1. 
Difondre la sobirania alimentària i els seus princi-
pis per tal d’avançar cap a una societat més justa i 
sobirana, és a dir, i com indica la Via Campesina, 
“el dret de les persones a aliments adequats des del 
punt de vista saludable i cultural, obtinguts a tra-
vés de mètodes sostenibles i ecològics, i el dret a 
definir els seus propis sistemes alimentaris i agríco-
les col·lectius”. 2. Que quede reflectit tot el procés 
que envolta la cuina, és a dir, d’on vénen els ali-
ments, qui els produeix i de quina manera. Donar 
importància a totes les persones i tots els processos 
que fan possible que nosaltres puguem cuinar els 
plats i dignificar-ne treball. 3. Que aquest procés 
que envolta la cuina es puga dur a terme a la pràc-
tica, que el receptari de les receptes “de tota la vida” 
siga l’excusa per a qüestionar-nos la manera en què 
consumim i d’on vénen els aliments que utilitzem 
per a cuinar. 4. Que ajude a vertebrar el territori 
valencià, però que ho faça des de la vessant més 

local, que és des d’on s’ha de treballar la sobirania 
alimentària i, de passada, que qüestione la majo-
ria de receptaris, que no tenen en compte la part 
local de les receptes i els ingredients utilitzats i, 
sovint, ens recomanen utilitzar productes que ens 
són aliens, cars, difícils de trobar i que s’allunyen 
dels valors de la sobirania alimentària (productes 
locals, de temporada...). 5. Que el vegetarianisme 
s’assumisca com un element més de la sobirania 
alimentària, sempre des de la connexió amb els 
cicles naturals i sent conscients de les limitacions 
que això comporta (com, per exemple, l’extinció 
de plagues). 

format

Amb aquests propòsits, presentem un llibre la 
part central del qual és un receptari, dividit en 
cinc tipus de plats: salses i de picar, entrants, plats 
de cullera, plats principals i dolços. En aquesta 
part trobareu algunes de les receptes més caracte-
rístiques del País Valencià, tot i que, com ja s’ha 
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explicat, té molt a veure la influència familiar i 
geogràfica de qui ha fet la selecció de les recep-
tes. Abans del receptari, el llibre compta amb sis 
articles, elaborats per persones o col·lectius que 
treballen, des de diversos camps, per fer possible 
la sobirania alimentària: els mercats de productes 
ecològics i de proximitat, la recuperació i treball 
de la terra o els grups de consum. La tercera part 
de l’obra és una proposta per a elaborar dos me-
nús (hivern i estiu, per a simplificar) a partir de 
les receptes que apareixen, una llista de la compra 
per a dur a terme els menús i un inventari dels 
productes utilitzats al receptari per tal de saber la 
procedència dels productes, on s’han comprat i 
quin preu tenen. Finalment, el llibre es tanca amb 
una llista de recursos (mercats, espais gastronò-
mics, productores, grups de consum...) per tal de 
poder practicar la sobirania alimentària, que és, al 
remat, l’objectiu principal del llibre.

limitacionS i juStificació

Som plenament conscients que el llibre té algunes 
limitacions, en part perquè és un “experiment”. 
Però també, aquest límits reflecteixen el camí que 
encara queda per recórrer a casa nostra per a po-
der parlar de sobirania alimentària amb la boca 
ben plena (per exemple, no tots els productes són 
ecològics ni locals). També és cert que, tot i voler 
representar la geografia valenciana, hi ha límits en 
aquest sentit, ja que el llibre s’ha construït a partir 
de la connexió Betxí-Benimaclet (València) i això 
queda reflectit tant en el receptari com en els espais 
i col·lectius que apareixen al llibre. Partim, però, 
de la base que la sobirania alimentària ha de partir 
d’allò local i, en aquest cas, representa la realitat de 
qui coordina el llibre.

Si ens centrem en aspectes més concrets del lli-
bre, en la part del receptari el punt de cocció (o 
algun aspecte més) pot semblar que no està gaire 
especificat. Això és així perquè, d’una banda, hem 
volgut mantindre el relat popular de les persones 
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que ens han explicat les receptes i, de l’altra, per-
què no volíem fer un manual d’instruccions tan-
cat, sinó que cada persona, a l’hora de cuinar, tinga 
marge per a la improvisació, per a elaborar els plats 
d’acord amb els seus gustos culinaris, ja que ente-
nem que la cultura popular –i, per tant, la cuina 
popular– no és una cosa tancada, estàtica i del pas-
sat, sinó un element viu i en constant canvi, que 
varia a mesura que la gent la transforma.

Un altre aspectes que cal destacar del receptari 
és la utilització d’ous, és a dir, d’aliments que pro-
venen dels animals. Hem volgut incorporar aquest 
producte perquè entenem que l’animal no pateix 
de la mateixa manera que, per exemple, aquells als 
quals se’ls extrau la llet (i no cal dir els que es ma-
ten). Pensem que en un entorn en equilibri natural 
i sostenible, es poden tindre animals, per exemple, 
gallines en un espai i aliments que en garantisquen 
el benestar. En aquest sentit, recomanem accedir a 
ous de gent que puga garantir-nos el benestar de 
les gallines.

Finalment, en la part més atrevida del llibre: la 
tria de productes, la llista de la compra i els me-
nús, podem enumerar, també, algunes limitacions. 
Primerament, dins dels productes de la llista de la 
compra alguns no són ecològics o locals i, possible-
ment, coneixereu llocs on consumir-los dins dels 
paràmetres de la sobirania alimentària. Però, si ho 
hem fet així és perquè creiem que era important 
reflectir la realitat del barri. També és possible que 
la llista de la compra o la de verdures no quadre 
al 100%. És un fet normal, ja que les verdures va-
rien i la quantitat també segons l’època o el mes 
de l’any. Pel que fa als menús, només són una pro-
posta i vos animem perquè creeu els vostres propis 
menús i una llista de la compra adaptada a aquests 
i a les vostres necessitats.

aGraïmentS

La cuina popular és un fil conductor que connecta 
el present amb el passat, per això, una vegada més, 
vull donar les gràcies a ma mare i a ma ‘uela’. Però 
també a Anna, ja que juntes vam encetar ja fa uns 
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quants anys un viatge, que també és culinari (gràcies 
també per les fotos, han quedat precioses). Gràcies 
als comerços del barri de Benimaclet, que s’han im-
plicat en el llibre, i a la gent de Terra de Pa. Gràcies 
de tot cor a Lorena i a Dario, pel treball, l’estima i 
la implicació amb el llibre. A la gent que hem anat 
descobrint en el procés d’elaboració del treball, com 
Nello i Patricia, que han fet un pròleg preciós. A les 
que han escrit articles: La Mandràgora, Ecomaclet, 
Margalló, Noves Sendes, De l’Hort a la Cuina (pro-
jecte del qual estic orgullós de formar part) i Paula 
Duran, amb qui compartisc com en molt poca gent 
la visió del món i les maneres de transformar-lo. A 
les anònimes que han escrit receptes que jo, simple-
ment, he recopilat. A les companyes de Caliu Espai 
Editorial i La Repartidora, que a poc a poc anem 
creixent juntes. A tots els col·lectius que treballen 
per la sobirania alimentària: Plataforma per la Sobi-
rania Alimentària, Per l’Horta... I, sobretot, a Pierre, 
a Albert i a la resta de llauradores, les imprescindi-
bles que ens alimenten, cada dia, des de la nostra 
horta.
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en la Plaça de benimaclet Hi HaVia un mercat

Ecomaclet

A diferència del que pensen 
i afirmen els seus imitadors, 

el caràcter local no és un capritx d’un 
món antic. Només s’aconsegueix a 

través de la comprensió i de l’adequat 
acostament a tot l’entorn  

a través d’una activa empatia amb la 
vida que caracteritza aquell lloc.

Patrick Geddes, Ciutats en evolució, 1915

A la plaça de Benimaclet hi havia un mercat de 
venda directa de productes frescos: en els anys 50 
hi havia unes 20 o 25 parades que tots els dies es 
muntaven i desmuntaven. En els anys 60 les para-
des es van fer fixes i eren de fusta de color verd. En 

els 70 hi havia set parades fixes mentre les altres 
venedores arribaven a la plaça amb un carro i una 
taula per a vendre. A la fi dels 90 solament queda-
ven tres venedores i amb elles va acabar oficialment 
la història del mercat, encara que, a dia de hui, en 
la pàgina oficial de l’Ajuntament de València hi ha 
una fitxa segons la qual el mercat continua existint.

Però realment què ha passat amb el mercat de 
la plaça? La progressiva reducció de llocs de venda 
directa en la plaça de Benimaclet ha coincidit amb 
la colonització del barri per part de les cadenes de 
supermercats els punts de venda dels quals han 
anat proliferant, en menys de 20 anys, en els ca-
rrers més pròxims al nucli històric del barri. Quasi 
alhora (just als voltants de la Ronda Nord la cons-
trucció de la qual va determinar una violenta sepa-
ració del poble de Benimaclet amb la seua horta) 
van començar a sorgir els centres comercials amb 
els seus horaris full time, operatius de dilluns a diu-
menge per a garantir el consum ininterromput de 
l’oci plastificat. 
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Eren els anys de la tendència cap a el “País Mo-
dern” i ens van dir que calia projectar-se en el mer-
cat global i modernitzar les formes de consum i 
producció. “Eficiència” i “rendibilitat” van ser les 
consignes impartides pel lliure mercat en nom del 
qual es van pervertir els equilibris del nostre entorn 
i es va condemnar la nostra horta i el nostre mar a 
l’explotació intensiva i indiscriminada.

Per aquell temps ens van dir que el “Progrés” era 
un tren llançat a gran velocitat per una via que no 
preveia ni parades ni canvis de direcció i, quan la 
màquina va començar a xerrotejar amb un soroll 
difícil d’ocultar, ens van dir que calia seguir avant 
sense parar esment als senyals d’alarma.

Llavors, per a controlar el mareig generat per 
aquesta boja carrera, ens van voler vendre pastilles 
anomenades crisi, austeritat, sacrifici i recuperació 
lenta, però en cap moment van esmentar la possi-
bilitat de tirar el fre d’emergència i baixar d’aquesta 
màquina infernal i sense sentit. Encara així, de for-
ma més o menys rocambolesca, hi ha hagut qui 

ha aconseguit saltar del tren i qui directament ha 
decidit no eixir i cercar altres camins explorant al-
tres pistes.

Com va sorgir l’Ecomaclet? Fa ja més d’un any, 
a Benimaclet (aquest barri/poble que limita amb 
l’Horta Nord de València), començàrem a reunir-
nos partint de la constatació que totes i cadascuna 
de nosaltres participàvem en experiències de con-
sum crític i de sobirania alimentària emmarcades 
en la vida diària del nostre barri: grups de consum, 
espais gastronòmics, petits comerços i col·lectius 
d’iniciativa política i social eren parts integrant 
de la nostra quotidianitat i ens vam adonar que 
sentíem la necessitat comuna de fer visible aquest 
entramat natural d’aquests projectes que ens aju-
daven a  replantejar les formes de les relacions so-
cials, mediambientals, econòmiques i productives 
partint de l’entorn més pròxim. 

Així començàrem a cercar una forma adequada 
per a projectar les nostres inquietuds cap a l’exterior 
i, compartint els nostres relats, arribàrem a com-
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prendre que calia imaginar “alguna cosa” que re-
sultara immediatament i universalment accessible. 
Des del principi ens va resultar clar que no calia 
construir un nou discurs al voltant de la sobirania 
alimentària, sinó amplificar el que ja fluïa pels ca-
rrers que trepitjàvem diàriament. El que ens tocava 
era compartir els nostres recorreguts, sinergies i vi-
sions més enllà de la xarxa de les ja conegudes rela-
cions veïnals, així que el que havíem de trobar era 
una forma, senzilla i concreta, que permetera esti-
mular la reapropiació col·lectiva de formes i espais 
de vivència desvinculades de la seqüència lineal del 
“produeix-consumeix-calla”.

Va ser així com arribàrem a pensar en el mercat 
de la plaça de Benimaclet: un esdeveniment que 
pertanyia a la col·lectivitat i que no havia desapare-
gut sinó que havia sigut asfixiat. 

El mercat com a lloc i com a símbol ens va sem-
blar el subjecte ideal per a donar forma i consistència 
al nostre relat: en ell individuem les característiques 
pròpies d’un espai que és alhora social i econòmic en 

el qual es fa possible subvertir la rigidesa de l’oferta 
estandaritzada i decidida segons paràmetres que su-
bordinen les exigències del consumidor a les de les 
empreses. En ell vam veure les peculiaritats del lloc 
natural en el qual s’estableix una relació directa entre 
productores i consumidores i de seguida intuïm que 
podíem convertir-la en una eina potentíssima per 
a desenvolupar processos de descobriment mutu i 
intercanvi conscient, un territori magnífic de troba-
da i educació, un episodi espaciotemporal que podia 
anar més enllà de la seua puntual col·locació física 
de llocs i productes a la venda. Per això, l’activitat de 
venda i exposició de producte procedent de les hor-
tes més pròximes del nostre territori es complemen-
ta amb les presentacions de llibres i documentals, les 
xarrades-debat, els tastos de varietats autòctones, les 
activitats didàctiques dirigides a tots els públics i tot 
allò que està per venir que cap en la defensa de la 
sobirania alimentària, l’ecologia i el territori.

En els últims dos anys en la ciutat de València 
s’han multiplicat les propostes i les iniciatives des-
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tinades a promocionar i reivindicar una relació més 
conscient entre horta i ciutat, cosa que testimonia 
l’escala de percepció col·lectiva d’aquesta necessitat. 
Encara així, moltes d’aquestes iniciatives  –algunes 
de les quals promocionades per la mateixa adminis-
tració municipal– s’han quedat arraconades en el 
territori dels esdeveniments puntuals que no acon-
segueixen influir en el canvi concret d’hàbits. Això, 
cal dir-ho, en bona part és conseqüència d’una nor-
mativa oficial que, al dia de hui, impedeix implantar 
de forma estable qualsevol projecte destinat a esta-
blir una rutina de consum ecològic de proximitat 
en la qual consumidores i productores puguen assu-
mir un paper actiu, conscient i de mútua solidaritat 
basat sobretot en la personalització autogestionada 
de la cadena productiva. Nosaltres pensem que és 
aquesta la vertadera aposta per a reconciliar horta 
i ciutat i, d’allí, començar a reparar el saqueig, vio-
lent i descontrolat, que s’ha perpetrat en nom i per 
compte d’aquell model de joiós desenvolupament 
global ben conegut sota el nom de capitalisme sal-
vatge.

Ser joVe i no Ser ecoloGiSta éS una contradicció 
finS i tot biolòGica

Paula Duran

La lluita per la terra acostuma a ser una prioritat 
desplaçada dins de l’escala d’urgència social, aque-
lla que marca l’agenda dels nostres activismes. El 
món urbà, des d’on se sol establir eixa escala, és, 
en essència, centralista. Pel que, voluntàriament 
o involuntària, oblida o oculta les problemàti-
ques que ocorren a l’exterior dels seus murs, és 
a dir, al món rural –encara que el primer siga, en 
molts aspectes, dependent del segon. Així, de la 
mateixa manera que l’estil de vida i el model de 
consum de les societats occidentals existeix a cau-
sa de l’explotació i espoli que es pateix en altres 
punts del planeta, la ‘qualitat de vida’ dels nuclis 
urbans existeix gràcies a l’explotació dels ecosiste-
mes naturals (mal anomenats ‘recursos naturals’), 
els quals es troben al món rural.
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Les lluites socials, centrades en buscar la digni-
tat de la vida, individual i col·lectiva, també han 
deixat de costat la lluita per la terra. Llevat de les 
organitzacions merament ecologistes, cap altra or-
ganització política sembla tindre en compte la im-
portància de defensar els principals elements que 
fan possible l’existència de vida. Almenys els que 
tenim al nostre abast, com són l’aigua i la terra. 
Abandonar el control sobre aquests elements és, en 
definitiva, deixar-los en mans desconegudes. No 
caldrà, doncs, que incidisca massa en exposar què 
implica deixar en mans d’altres la font de la nostra 
subsistència. Ni tampoc caldrà que assenyale totes 
les conseqüències que es poden derivar a curt, mi-
tjà i llarg termini en un escenari controlat per un 
capitalisme d’elits depredador i colonialista.

Amb tot, sembla que necessitem tornar a fer-
nos certes preguntes: Quines són les necessitats 
bàsiques que determinen la nostra subsistència 
com a éssers vius? En un context en què el decli-
vi del sistema capitalista industrial –que du més 

de dos segles espoliant i exhaurint la vida que es 
troba als ecosistemes naturals– ve acompanyat, no 
per casualitat, d’una crisi climàtica, ecològica i so-
cial a gran escala, en molts aspectes impossible de 
revertir, ¿com pretenem fer front des dels nostres 
activismes a aquesta crisi estructural devastadora? 
Com ens adaptem a un escenari on no existiran 
cap dels àpexs de confort a què estem acostuma-
des? Com afrontem tants interrogants desconeguts 
i desconcertants? Doncs, malgrat la complexitat de 
l’equació, no té massa misteri: amb un decreixe-
ment estratègicament planificat i organitzat que 
ens ajude, per un costat, a pal·liar les desigualtats 
socials i, per l’altre, a frenar la destrossa dels nostres 
hàbitats.

Després d’haver militat en diverses causes, 
l’ecologisme –i, en concret, l’ecologia social–, on 
em vaig iniciar amb la Plataforma Antifracking 
de les comarques de Castelló, ha estat l’única que 
ha travessat per complet la meua vida. La defensa 
de la terra, en complementació amb les bases de 
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l’anarquisme social, ha modificat el que pressupo-
sava que seria el meu rumb vital. Sobretot després 
d’haver pres consciència del que és i del que supo-
sarà el col·lapse de la civilització industrial, que és, 
de fet, la qüestió més preocupant a la qual, com a 
éssers humans, ens haurem enfrontat mai des de 
fa segles (podeu llegir Yayo Herrero per a saber-
ne més). És per això que els meus passos, els que 
he donat recentment i els que donaré en un fu-
tur –si cap força major no m’ho impedeix–, estan 
enfocats en direcció a afrontar aquest col·lapse de 
la manera més constructiva possible. Perquè si el 
nostre activisme només es queda en el combat, en 
la confrontació o en la destrucció d’un paradigma 
que ens ataca, però no transcendeix en la creació 
d’alternatives a aquest, haurem perdut abans de 
començar.

Llavors, torne a formular la pregunta: Com s’ha 
mantingut la vida humana durant tants i tants 
mil·lennis? Amb els elements bàsics que tot és-
ser viu necessita per a sobreviure: aigua i aliment. 

L’aigua –ara encara– és fàcil de trobar i extraure, 
l’aliment no. Aconseguir que la terra produïs-
ca aliment és una de les tasques mil·lenàries més 
dignes i revolucionàries del món, és crear vida i 
reproduir-la, però, sobretot, és imprescindible per 
a la subsistència de la humanitat. I en un llibre on 
estem parlant d’alimentació, de les nostres receptes 
i plats més comuns –fets amb les nostres plantes–, 
en algun punt havíem de parlar de la importància 
de tornar, d’apoderar-nos del lloc d’on ixen eixos 
aliments. En algun tram d’aquest llibre, algú havia 
de parlar de preservar el món rural i els sabers que 
s’hi guarden. D’omplir de vida, de nou, els nostres 
pobles i comarques, sobretot els més afectats per 
l’èxode rural. I algú havia de fer menció a la tas-
ca imprescindible de les que treballen la terra, les 
llauradores, relegades a un plànol nefast en l’actual 
sistema, sense les quals no s’hauria sostingut la vida 
en cap època de la història de la humanitat. Guar-
dianes de coneixements i saviesa popular, genera-
ció rere generació.
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Potser queda molt estrany defensar el decreixe-
ment, la tornada al camp o el conreu dels nostres 
aliments en un sistema en què ens han inculcat a 
foc el mantra del progrés i del creixement econò-
mic. Dintre d’un parany on disposem de tants apa-
rells electrònics i d’un ventall tan ampli de possi-
bles treballs, per què hauríem d’estar parlant d’una 
feina tan antiga? Doncs, justament, perquè hi ha 
moments en què cal tornar enrere, a les arrels, a les 
pràctiques de les nostres avantpassades, per a poder 
realitzar l’única revolució eficaç en termes de su-
pervivència. Perquè si la terra és la mare de la vida, 
tornar a la terra és tornar a la vida. Si l’aliment és 
vida i salut, produir-lo serà passar a ser les ames de 
les nostres vides i de la nostra salut. I per no perdre 
el costum, reformularé Fuster: «tot aliment que no 
produïm nosaltres serà produït contra nosaltres».

Al País Valencià tenim una terra rica i abun-
dant, un patrimoni viu que és únic i irrepetible. 
També disposem d’un sistema de regadiu amb més 
de huit-cents anys d’antiguitat. No ens falten les 

espècies autòctones, ni les savieses per conrear-les 
i després, com bé mostra el receptari d’aquest lli-
bre, cuinar-les de mil maneres diferents. Tenim un 
escenari excessivament favorable per a tornar a la 
terra, per abastir-nos d’ella. Per què no ho fem en 
massa? Des de les ciutats se’ns ompli la boca de 
lloances al poble i al món rural, però, en canvi, 
l’estem deixant a la seua sort. Seguim sense valorar 
ni dignificar el nostre bé més preuat. I si permetem 
això ara, permetrem que en un futur grans empre-
ses, com ara Mercadona i altres intermediàries, es 
facen amb les terres que van abandonant tant joves 
com majors, permetrem que acumulen una terra 
que pertany al poble, i que es convertisquen així en 
les futures terratinents a les quals haurem de jurar 
submissió i obediència quan hi regne l’escassetat.

Algun dia hauré de donar les gràcies a totes les 
persones i factors que m’empentaren a dintre de 
la lluita ecologista. Perquè, vertaderament, les úni-
ques vies que ens podran salvar del forat al qual 
ens arrossega un capitalisme industrial acabat, que 
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vol morir matant, seran l’ecologisme i el femi-
nisme, i totes les seues combinacions, entre elles 
i amb l’anarquisme social. I no és que siguen les 
úniques per capritx meu, sinó perquè hem esgotat 
totes les vies que venien de la industrialització i, 
davant d’escenaris crítics, hem d’aplicar mesures 
profundament radicals. Pas a pas, braç a braç, en-
cara disposem de temps i marge per bastir projectes 
comunitaris encaminats cap a l’autosuficiència i la 
plenitud. Encara estem a temps de cometre equivo-
cacions, aprendre dels errors i celebrar els encerts. 
Però afanyem-nos abans no siga massa tard perquè 
anem a contrarellotge. Tot allò que hem somniat és 
possible, al costat de casa, a les nostres comarques, 
i només requerirà de predisposició, convicció, or-
ganització i molta feina. Ara més que mai agafa 
sentit la frase: entre totes, tot!

Horta del rajolar – betxí. aGricultura SoSte-
nible

Per què el projecte?

El projecte va començar fa dos anys en confluir 
una sèrie de circumstàncies que vam percebre 
com una oportunitat de millora en diversos aspec-
tes, tant per al desenvolupament comunitari com 
per a la qualitat de vida de les persones, incloent 
l’alimentació saludable i de proximitat. Factors de-
cisius foren:

•	 La mobilització ciutadana per defendre 
els drets d’aprofitament de les aigües de la 
font històrica de Betxí, amenaçats a causa 
del deteriorament de la séquia major i 
l’abandonament en favor dels nous pous 
i el reg localitzat. Amb un voluntariat 
decidit a recuperar la séquia i l’ús de l’aigua 
es va aconseguir l’objectiu.

•	 La situació d’abandonament de moltes 
parcel·les del que havia estat l’horta 



31

tradicional del poble, en haver-se anat 
perdent l’interés pel cultiu en els darrers 
anys de boom industrial i de la construcció, 
que a més de presentar un entorn degradat 
per al poble, ara es percebia com un 
recurs renovat per a cercar oportunitats 
d’ocupació.

•	 Relacionat amb això, la pròpia situació 
de crisi econòmica i manca de llocs de 
treball, front a les quals apareix l’interés 
declarat per part de sectors de la població, 
especialment jove, per «reinventar 
l’agricultura». Treballar el camp amb valor 
afegit és ara una oportunitat per a explotar. 
Tornar a la terra com a recurs potencial, 
fomentar la cultura i el valor de la tradició 
agrícola local, recuperar l’interés cap al 
camp evitant caure en els mateixos errors 
del passat, persones sense feina i en situació 
de vulnerabilitat social poden experimentar 
amb l’agricultura oportunitats d’adaptació 
i desenvolupament.

•	 La cada cop més deteriorada qualitat 
dels productes agrícoles que apleguen a 

les nostres taules, monopolitzats per una 
indústria que prioritza la maximització dels 
seus beneficis econòmics en detriment de 
la salut dels llauradors i dels consumidors.

•	 La implicació d’entitats que aporten la 
seua col·laboració amb recursos econòmics 
i suport institucional, com el cas d’algunes 
entitats privades i el de l’Ajuntament de 
Betxí a través de la Regidoria de Medi 
Ambient.

Amb aquest antecedents, des de la Fundació Cívi-
ca Novessendes vam sentir la necessitat de cercar 
oportunitats d’aprenentatge i ocupació mitjançant 
l’agroecologia, per tal de fer front a una necessitat 
sentida per la població (manifestada en el diag-
nòstic participatiu Imaginem Betxí realitzat l’any 
2013) i contribuir a un desenvolupament local que 
aportara beneficis per a persones desocupades, per 
als consumidors de productes locals i de qualitat, 
per a l’entorn ambiental i per als valors de la cultu-
ra local; tot aprofitant els propis recursos naturals, 
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com l’aigua, la terra i el clima propici, i el suport 
de persones voluntàries i la col·laboració en xarxa. 
El projecte s’alinea amb aquest sentiment col·lectiu 
i proposa un retrobament amb l’horta tradicional 
per a un desenvolupament més solidari basat en el 
consum responsable.

Què estem fent?

La idea inicial del projecte era generar oportuni-
tats de treball i desenvolupament a través d’un 
procés formatiu i la posada en marxa d’una finca 
experimental amb un model de negoci d’economia 
social. Els dos trets bàsics eren la integració socio-
laboral de persones amb dificultats i el desenvolu-
pament d’un model d’empresa col·lectiva i viable 
econòmicament. Des de l’inici al 2015, el projecte 
ha passat per dues fases: vam començar treballant 
amb un grup nombrós de 20 persones portant a 
terme una formació tècnica i pràctica professional 
en agroecologia, capacitació en habilitats sociola-

borals i en diferents àmbits de la persona (apode-
rament i competències socials), preparant i posant 
en marxa una finca per produir hortalisses i al ma-
teix temps actuant en aspectes de dinàmica de grup 
amb l’objectiu d’assolir coneixements i habilitats 
de treball cooperatiu.

La veritat és que es tractava d’un objectiu molt 
ambiciós i no vam ser capaços de superar totes les 
dificultats que comportava. Finalment, a finals del 
2016, el grup, ja reduït a 8 persones, va decidir que 
fóra la Fundació qui s’encarregara de gestionar la 
finca i en la mesura de les possibilitats en donara 
ocupació. Això implicava la posada en marxa d’una 
activitat econòmica per part de Novessendes, amb 
la contractació de dues persones a inicis del 2017 
per a produir i comercialitzar les hortalisses.

Actualment estem servint a un grup de 60 
persones que consumeixen la cistella setmanal 
o quinzenal, segons els casos, amb els productes 
que l’horta produeix segons la temporada, i tam-
bé puntualment portem excedents al comerç lo-
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cal. El nostre objectiu ara és aconseguir un model 
sostenible i viable econòmicament d’economia 
col·laborativa, basat en productes de proximitat i 
de qualitat agroecològica, que facilite l’accés a un 
consum més responsable per a la població i amb 
un impacte positiu en la comunitat. Volem fer un 
camí per gaudir-lo, creient en allò que estem fent 
i avançant, per etapes, amb un objectiu compartit, 
una visió que ens ajuda a construir el dia a dia. Un 
programa d’activitats viu i flexible, adaptable a les 
propostes dels participants, i també de qualsevol 
agent implicat o interessat pel projecte.

Per altra banda, també ens proposem l’expansió 
del projecte mitjançant un banc de terres, inter-
mediant amb els propietaris de parcel·les abando-
nades per tal que persones sense ocupació les pu-
guen treballar amb el mateix esperit i participant 
de la nostra iniciativa. Amb aquesta finalitat, la 
Fundació ofereix a les persones interessades una 
ajuda econòmica inicial per fer front a les prime-
res despeses per conrear la terra, assistència tècnica 

per a la producció amb criteris ecològics i el canal 
de comercialització HORTA DEL RAJOLAR per 
assegurar-ne la venda dels productes i, per tant, els 
ingressos que els permeten consolidar aquest mi-
tjà de vida. Actualment, a més dels 3.402 m2 de 
la finca experimental, hi ha uns altres 4.078 m2 
d’horta cedits al projecte, dels quals ja estan en 
producció 1.628 m2.

L’horta està oberta a la ciutadania, és un espai 
pedagògic on mostrar com funciona un hort en 
producció agroecològica i transmetre els valors del 
projecte. Enguany hem realitzat tallers d’educació 
ambiental tant en alumnes  de primària com de se-
cundària, i actualment s’està duent a terme un pro-
grama d’Aula Compartida amb alumnes del centre 
de secundària IES-Betxí, aquest programa té com 
a finalitat millorar el desenvolupament personal, 
intel·lectual, social i emocional de l’alumnat que 
presenta dificultats d’adaptació a l’entorn escolar 
i educatiu, conductes disruptives, risc d’exclusió 
social, tendència a l’abandonament i l’absentisme 
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escolar, o escasses expectatives d’obtenir el títol de 
Graduat en ESO de forma ordinària. L’Horta del 
Rajolar és un espai que proporcionar a l’alumnat 
del PAC un entorn estimulant i atractiu, que els 
encoratja a treballar dia a dia, veient com s’obtenen 
resultats gratificants, i com es valora la seua tasca 
i el seu esforç des de la comunitat educativa i la 
societat.

la mandràGora, un eSPai GaStronòmic VeGà al 
cor de València

La Mandràgora

La Mandràgora és un petit espai situat al centre del 
barri del Carme, al cap i casal (València). Pocs locals 
“de tota la vida” han sobreviscut el procés gentrifi-
cador que va acabar fa uns anys ja, amb les típiques 
conseqüències d’aquests contextos, inclosos els desa-
llotjament de centres socials, l’expulsió de les veïnes, 
l’eliminació del petit comerç i els lloguers impossi-
bles de pagar. 

Durant aquests vint i tants anys que du La Man-
dra, moltes persones han passat per ací i per la seua 
gestió. Cada època ha sigut distinta, amb les seues 
particularitats, però des de l’inici va tindre com a 
idea central fer del veganisme un fet més proper (i 
donar alternatives a les veganes que en eixe temps 
teníem poques opcions), fer-ho accessible i partici-
par dels moviments socials autònoms.
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Hui dia, La Mandràgora es defineix com a espai 
gastropolític, antiespecista, transfeminista i lliberta-
ri. Les nostres idees i pràctiques intenten fer front a 
tot tipus d’explotació. Per això utilitzem –en la me-
sura que ens és possible– productes locals i de tem-
porada, fruits de projectes afins i autogestionats. No 
consumim cap tipus de producte d’origen animal i 
ens oposem a la idea de reduir el patiment dels ani-
mals, fent-ne l’explotació “més mostrable” que inten-
ta relaxar la nostra consciència però que no elimina 
el problema central de l’especisme que objectivitza 
els animals com a productes de consum. Es per això 
que no comprem carn/ous/formatges ecològics, pro-
vinents d’animals mal anomenats feliços.

A l’hora de pagar també volem fugir de les dinàmi-
ques capitalistes. En compte d’oferir un preu i que la 
gent valore si vol pagar-lo o no abans de res, convi-
dem a què es faça un exercici de valoració d’allò ofe-
rit, tenint en compte les possibilitats de cada persona.

I res, convidem a qui vulga a passar per l’espai i 
preguntar-nos qualsevol dubte que puga tindre ja siga 

sobre nutrició o els primers passos cap al veganisme; 
proposar alguna activitat o simplement prendre algu-
na cosa i transmaribollejar amb nosaltres. 
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el conSum com a eina de lluita

Margalló
 

Cada vegada hi ha més persones per als qui comprar 
és com votar, una elecció política. No està malament. 

La compra traïdorenca posa en primer plànol una 
qüestió que aterreix l’Estat: l’exercici de la nostra 

capacitat de decisió. Ens referim a un exercici diari 
i real, no cuatriennal ni simbòlic. Però la imatge 
“comprar és votar” es queda massa estreta des de 
la nostra perspectiva autogestionària. La compra 

és només la meitat d’un tipus d’intercanvi de 
mercat molt concret: la compravenda, l’intercanvi 

capitalista per excel·lència. I el vot és el simulacre de 
decisió característic de la democràcia representativa 

parlamentària, el règim predilecte del capitalisme. En 
altres paraules, la compra no és més que la reducció 

capitalista del consum, de la mateixa manera que el 
vot no és més que la reducció estatal de l’acció política. 

La percepció de la compra com a vot és subtilment 
restrictiva, no indueix a pensar en tipus d’intercanvi 

no mercantils ni en processos polítics que impliquen 
el lliure exercici de la nostra capacitat de decisió sense 

intermediaris.

Més enllà de l’anomenat “consum responsable”, que 
sosté que comprar és votar, està apareixent última-
ment un consum rebel, amotinat, que defensa que 
comprar és lluitar.

El consum combatiu és una revolució a foc lent, 
l’art de convertir el potatge de cigrons en un atemp-
tat quotidià contra tota autoritat.

Es tracta de la recuperació de la nostra respon-
sabilitat indelegable de decidir sobre tot el que ens 
afecta, una responsabilitat que no estem disposats a 
transferir a cap representant polític, sindical o reli-
giós.

El consum responsable pot ser fàcilment recupe-
rat pel sistema, convertir-se en un eslògan de mar-
quesina subvencionat pel Ministeri del Bon Rotllo; 
entrar en el temari d’Educació per a la Ciutada-
nia; mercantilitzar-se com el bicarbonat d’una clas-
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se mitjana urbana amb males digestions de cons-
ciència, o eixir en portada del pròxim suplement 
dominical d’El País. Però el consum combatiu és 
ja irrecuperable, no té remei. Cada acte de con-
sum –que no té per què ser necessàriament una 
compra– és  incòmode per al sistema, ja que té el 
punt de mira posat en la transformació del sistema 
econòmic i polític.

Sobre nosaltres:
Som un grup de persones que produïm i con-

sumim local i ecològic. Som treballadores en lluita 
contra els valors del mercat, no un club del gour-
met o un ressò-centre de salut nutricional. El nos-
tre objectiu és afeblir el sistema econòmic i social 
a través de l’organització assembleària del consum 
i reforçar al mateix temps els col·lectius productius 
autogestionats. Volem decidir sobre tots els aspec-
tes de les nostres vides quotidianes, i en aquest cas 
ho fem sobre la nostra sobirania alimentària.

Planifiquem on no consumirem i coordinem on 
sí que ho farem.Tractem de desviar el consum de 

tots els productes que puguem cap al nostre propi 
projecte o cap a proveïdores que no exploten tre-
balladores, que s’organitzen de forma assembleària 
com i amb nosaltres i que respecten els nostres 
criteris ecològics.  D’aquesta manera, les nostres 
compres serveixen directament per a fomentar 
l’economia alternativa que perseguim.

Des de Margalló tenim vocació de fer comunitat 
entre nosaltres. Els repartiments es converteixen 
en espais de trobada i intercanvi, no solament de 
productes sinó també d’afectes, d’idees, de riures, 
de necessitats, d’inspiracions i conpiracions, des de 
les quals arribar als nostres objectius. Practiquem 
juntes la vida que volem viure explorant camins 
que ens permeten dotar-nos de major autonomia.

Volem fer-ho juntes, predisposades a funcionar 
des de la responsabilitat i el compromís d’anar 
teixint xarxes a través de les cures dels nostres pro-
cessos. No coneixem acció més subversiva que la 
d’estimar i cuidar aquelles que caminen al nostre 
costat.



38

Som exploradores d’un nou sentir en el qual 
accions tan concretes i localitzades com cuidar 
l’alimentació, potenciar un consum combatiu i 
practicar l’autogestió només poden ser assimilades 
des d’una visió integral, de manera que no siguem 
ingènues, les lluites parcials o sectorials separades 
unes d’unes altres i aquestes d’una acció integral 
que les abaste totes, no transcendeixen. Som cons-
cients de la necessitat urgent de coordinar tots 
aquells esforços que ens porten cap a una autèntica 
revolució d’Amor i Llibertat.

Les interessades a contactar amb Margalló po-
deu passar els dijous a partir de les 20h per La 
Verduleria,  Espai  Comunitari  Autogestionat, C/ 
Cronista Muntaner, 4. Barri del Crémor, Castelló 
de la Plana.

la Paella éS arròS amb coSeS

De l’Hort a la Cuina 

La correcta elaboració de la paella, plat típic va-
lencià per excel·lència, és un fet constantment 
debatut per experts i no tan experts. Hi ha qui 
és partidari de fer-la només amb carn i verdu-
res; uns altres, en canvi, pensen que cal afegir-li 
peix. Tampoc hi ha consens a l’hora de decidir 
quines són les verdures adients per a l’elaboració 
tradicional del plat: uns la fan amb pimentó, uns 
altres pensen que no n’ha de portar, en algunes 
zones es fa amb carxofa. El debat és inacabable 
i tothom vol tindre raó (i diem hom perquè, la 
majoria de vegades, els mestres paellers són ho-
mes).

Però, si repassem un poc la història d’aquest plat 
que atorga poders de valenciania, podem dir que es 
va elaborar per primera vegada a l’Albufera valen-
ciana al segle XIX. Segons una descripció de l’any 
1875, la paella tradicional es va elaborar amb po-
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llastre, ànec, porc, salsitxes, anguila…. ingredients 
que, casualment, s’allunyen de les corrents de pen-
sament actuals al voltant de la paella perfecta.

Entenem que l’elaboració de la paella té molt a 
veure amb l’accés de la la gent de l’època a uns 
determinats ingredients. L’arròs, que va ser ex-
pulsat de les ciutats perquè les autoritats urbanes 
creien que servia d’amagatall per als lladres, es va 
convertir en un ingredient habitual al rebost dels 
habitants de l’Albufera, així com les verdures (de 
temporada, clar), alguns animals terrestres i tam-
bé aquàtics, com l’anguila. Per tant, podem con-
cloure que la paella és un plat que es va començar 
a elaborar a partir dels ingredients més comuns de 
l’Albufera i que varia segons l’espai geogràfic (ja 
que trobem uns altres ingredients típics o comuns) 
i l’època de l’any.

Creiem que és interessant desplaçar el debat sobre 
l’elaboració de la paella cap a una altra banda. En 
comptes de centrar-nos en els ingredients màgics 
que constitueixen el plat, entenem que cal repen-

sar la manera mitjançant la qual la gent de l’època 
obtenia els ingredients i d’on ho feia, plantejar-se 
quina és la qualitat del producte en l’actualitat res-
pecte al passat, si és tradicional posar-li carxofa a 
una paella en el mes d’agost, comparar en quines 
condicions vivien els animals abans i com ho fan 
ara, etc. Al cap i a la fi, recuperar de la tradició, de 
la cultura popular, aquells elements que ens per-
meten plantar cara al procés de neocolonització ca-
pitalista i a la idea de progrés: mirar al passat per a 
construir el futur. Sí, també des de la gastronomia!





2. Receptari 



Salses i de picar 
Faves de porrat
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inGredientS:

1 kg faves seques

Aigua

Sal

3 alls

Romer

Pebres coents

Timó

•

•
•
•

•
•
•

PaSSoS a SeGuir:

1. Poseu les faves en remull amb aigua durant 
3 dies. Canvieu l’aigua a diari.

2. Bulliu les faves amb aigua abundant (les ha 
de cobrir), a foc lent.

3. Poseu les espècies (al gust, tant en quantitat 
com en varietat) i els alls.

4. Afegiu la sal quan les faves estiguen cuites.



Olives trencades
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inGredientS:

Olives

Aigua

Alls

Sal

Pebres coents

Herba d’olives

Timó

Romer

•
•

•

•
•

•
•
•

PaSSoS a SeGuir:

1. Colliu les olives i xafeu-les amb una pedra.
2. Renteu-les bé i poseu-les en un recipient 

que puga tapar-se hermèticament.
3.  Afegiu el romer, el timó, l’herba d’olives, 

els alls i els pebres coents (al gust).
4. Cobriu amb aigua de cisterna i deixeu-les 

reposar 2 mesos.



Allioli 
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inGredientS:

Oli de gira-sol o d’oliva

2 alls

Sal

1 ou

•
•

•
•

PaSSoS a SeGuir:

1. Poseu els alls partits per la meitat i la sal en 
un morter i xafeu-los fins que quede una 
pasta.

2. Separeu el rovell de la clara de l’ou i afegiu-
lo al morter.

3. Moveu-ho tot amb la massa mentre afegiu 
oli molt a poc a poc per un dels reguerets 
del morter. És important que no caiga 
molt d’oli (per això es recomana utilitzar 
un setrill) i que, amb la massa, escampeu 
la gota d’oli per les parets del morter, per 
tal que no arribe a la base, ja que es podria 
deslligar.

4. Reserveu l’allioli i, molt important, escureu 
els utensilis amb pa i gaudiu la ‘sucaeta’ de 
tast.
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inGredientS:

4 tomaques madures

1 carabasseta 

1 albergínia 

1 ceba

1 pebre

2 alls 

Oli d’oliva

Sal

•
•

•
•

•
•
•

•

PaSSoS a SeGuir:

1. Talleu totes  les verdures en trossos menuts 
i sofregiu-les amb una base d’oli. Afegiu un 
pessic de sal, i deixeu que es cuine durant una 
hora aproximadament.

Pisto
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Picadeta d’all i julivert

inGredientS:

2 alls

Julivert fresc

1 grapat d’ametles

1/2 got d’oli d’oliva

Sal

•
•
•
•
•

PaSSoS a SeGuir:

1. Poseu els alls, el julivert, la sal i les 

ametles en un morter i xafeu-ho tot amb 

la massa.

2. Afegiu l’oli i deixeu macerar uns minuts.



Entrants
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Coques i pastissos 

Per a l a maSSa:

1/2 got d’oli d’oliva

1 got d’aigua

1 raig de vinagre 

1 sobre de llevat

Sal

Farina 1/2-1 kg (la que admeta)

•

•
•
•

•
•

PaSSoS a SeGuir:

1. Poseu l’aigua, l’oli i el vinagre en un bol.
2. Afegiu el llevat i la sal.
3. Afegiu farina, mentre la mescleu amb la 

resta d’ingredients, fins que se’ns deixe 
d’enganxar a les mans.

4. Deixeu la massa reposar uns 20 minuts 
tapada amb un drap.



Coca de tomaca,
 pebre i ceba
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inGredientS:

Massa de coca

4-5 tomaques madures

2 cebes

2 pebres

Sal

Oli d’oliva

•
•
•
•
•
•

PaSSoS a SeGuir:

1. Peleu les tomaques i les cebes, trossegeu en 
porcions molt menudes les verdures i afe-
giu un pessic de sal i un raig d’oli.

2. Esteneu la massa en una safata de forn. Pri-
merament, poseu oli a la safata perquè no 
s’enganxe la massa.

3. Poseu la mescla de verdura per sobre.
4. Fiqueu la coca al forn a 180 ºC fins que 

estiga al punt.

La coca es pot fer de les verdures de temporada 

que ens agraden: ceba, carabasseta...



Ximets o pepitos
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inGredientS:

Pisto (veure recepta, pàgina 48)*

4 ous 

8 pans de ximet/pepito

Llet d’ametla 

Oli d’oliva

Sal 

* A l’hivern només amb tomaca de conserva

•
•
•
•
•

•

PaSSoS a SeGuir:

1. Bulliu dos dels ous durant 10 minuts. A 
continuació, peleu-los, talleu-los en trossos 
molt menuts i incorporeu-los al pisto.

2. Talleu una de les dues puntes dels pans i 
buideu-los la molla.

3. Farciu els pans amb la mescla i tanqueu 
els ximets amb la punta de pa que havíeu 
tallat anteriorment i un furgadents.

4. Poseu un plat amb la llet i un altre amb els 
altres dos ous batuts.

5. Introduïu els ximets en el plat de la llet, 
per tal que es facen tous. A continuació, 
passeu-los per l’ou i fregiu-los en una paella 
amb abundant oli.

6. Deixeu que escorreguen l’oli damunt d’un 
tovalló de paper de cuina.
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inGredientS:

Massa de coca

6 cebes

Oli d’oliva

Sal

Julivert

Pebre roig

PaSSoS a SeGuir:

1. Peleu i talleu les cebes en trossos menuts i 
afegiu el julivert (també trossejat), un pessic 
de sal, pebre roig al gust i un raig d’oli.

2. Feu boles de massa uniformes i aplaneu-les 
amb el cul d’un plat, de manera  que vos 
quede una circumferència.

3. Afegiu la mescla en un costat de la massa i 
tapeu amb l’altra part, de manera que quede 
en forma de D.

4. Tanqueu bé els pastissets per les vores amb 
una forqueta.

5. Poseu els pastissets al forn uns 30-40 minuts 
(depén del forn) a 180ºC.

Pastissos de ceba

•
•
•
•
•
•
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Amanides
Les podeu fer amb les verdures de temporada que 
més vos agraden i les podeu adobar com vulgueu. 
No oblideu sucar l’oli amb un pessic de pa!

Algunes idees: tomaca amb alls i oli; tomaca, co-
gombre, pebre i ceba; ceba i vinagre....



Escalivada
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inGredientS:

3 albergínies

2 pebres de quatre “cantos”

1 ceba gran

3 alls

Oli d’oliva

Sal

•
•

•

•
•
•

PaSSoS a SeGuir:

1. Talleu les albergínies i la ceba per la meitat.
2. Poseu les verdures en un recipient per a 

forn i afegiu un raig d’oli per damunt.
3. Fornegeu la verdura a 180 ºC fins que 

estiga escalivada al punt.
4. Peleu la verdura i poseu-la en una font.
5. Afegiu sal i oli al gust i els alls.

6. Deixeu refredar i macerar.



Carxofes a la cassola 
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inGredientS:

8 carxofes

1 all

1/2 got de julivert 

Oli d’oliva 

Sal 

•

•
•
•

PaSSoS a SeGuir:

1. Feu una picadeta d’all, julivert, oli i sal.
2. Agafeu, una per una, les carxofes per la 

part del cul i xafeu-les contra el banc de la 
cuina, de manera que s’òbriguen, i talleu el 
tronquet.

3. Col·loqueu-les dretes dins la cassola i 
introduïu la picadeta dins de cada carxofa

4. Enceneu el foc, a mitja temperatura, i 
tapeu la cassola. Deixeu-les al foc fins que 
es facen negres per fora i queden tendres 
per dins. 

•



Verdures en tempura 
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inGredientS:

Verdures de temporada (1 carabasseta 
i 1 albergínia a l’estiu, per exemple)

Aigua

Farina de blat 

Un sobre de llevat 

Sal

Oli d’oliva 

•

•
•
•

•
•

PaSSoS a SeGuir:

1. Talleu la carabasseta i l’albergínia en 
rodanxes.

2. Poseu un got d’aigua en un bol i aneu 
afegint farina mentre ho bateu (corregiu 
amb més aigua o més farina per tal que es 
quede una pasteta bastant consistent).

3. Quan estiga la massa feta, afegiu el llevat 
i la sal.

4. Poseu una bona base d’oli en una paella i 
escalfeu-la al foc.

5. Passeu les rodanxes de verdura per la 
pasteta i fregiu-les.

6. Deixeu escórrer la verdura en una font 
amb paper de cuina.



De cullera 
Gaspatxo 
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inGredientS:

6 tomaques madures

1 ceba 

1 pebre italià

1 cogombre

1 all 

Sal 

Oli d’oliva

Vinagre al gust

1 got d’aigua 

Pebre roig

PaSSoS a SeGuir:

1. Peleu les tomaques, la ceba, l’all i el 
cogombre.

2. Talleu totes les verdures.
3. Afegiu la resta d’ingredients al gust.
4. Tritureu-ho tot i deixeu-ho refredar unes 

hores a la nevera.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Olla d’estiu 
inGredientS:

3/4  kg de bajoques

1/4 kg fesols 

4 creïlles

1 carabasseta 

1 cullerada i 1/2 d’oli d’oliva

Sal

Safrà 

•
•
•
•
•
•

•

PaSSoS a SeGuir:

1. Poseu els fesols i un poc d’aigua en un 
perol. Quan bulla, tireu l’aigua i poseu-ne 
de nova (1 l)

2. Quan torne a bullir afegiu l’oli i aneu 
afegint aigua fins que els fesols estiguen 
cuits.

3. A continuació, poseu les bajoques, la 
carabasseta i les creïlles, després d’haver-ho 
tallat tot en daus.

4. Quan estiga tot cuit, afegiu la sal i el safrà
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Olla de col 
inGredientS:

1/4  kg de fesols

1 col de cóp 

3 o 4 alls

Aigua

1 ou

Oli

Sal

Safrà

•
•
•
•
•
•
•
•

PaSSoS a SeGuir:

1. Poseu en un perol un poc d’aigua amb 
fesols. Quan agafe el bull, tireu l’aigua i 
poseu-ne de nova.

2. Quan bulla l’aigua poseu una cullerada 
d’oli i afegiu aigua fins que els fesols 
estiguen cuits.

3. Afegiu la col i menegeu perquè es coga bé.
4. Quan estiga cuita, afegiu l’allioli (veure 

pàgina 46), que haurem preparat 
prèviament.

5. Finalment, incorporeu sal i safrà al gust.

Nota: També podeu posar dos creïlles mitjanes ta-
llades fines a l’hora de posar la col.



Llentilles 
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inGredientS:

1/4 kg de llentilles

2 creïlles

1 ceba gran

1 carlota

3 alls

2 cullerades de tomaca natural o en 
conserva

1/2 cullerada d’oli d’oliva

2 fulles de llorer

1/2 cullerada de pebre roig

Julivert al gust

Sal

•
•
•
•
•
•

•

•
•

•
•

PaSSoS a SeGuir:

1. Talleu les verdures i sofregiu-les amb l’oli 
i els alls.

2. Quan tingueu a punt el sofregit, afegiu el 
llorer, el pebre roig, el julivert i la sal.

3. Poseu les llentilles i cobriu-ho amb aigua. 
Afegiu més aigua si cal o si voleu que vos 
queden més caldoses.



Potatge
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inGredientS:

1/4 kg de cigrons secs

1 manoll de bledes

4 creïlles mitjanes

2 ous bullits

1/2 cullerada d’oli d’oliva

6 ametles

1 llesca de pa

2 alls

1 ceba gran

Pebre roig

Sal

•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•

PaSSoS a SeGuir: 

1. Poseu els cigrons en remull el dia anterior.
2. Poseu a bullir els cigrons amb les bledes, 

les creïlles i la sal.
3. A banda, sofregiu amb tres cullerades d’oli 

el pa, les ametlles, la ceba i els alls.
4. Traieu el sofregit de la paella i xafeu-lo 

junt amb un rovell d’ou bullit i el pebre 
roig.

5. Afegiu el sofregit xafat al perol i deixeu 
bullir uns minuts.

6. Talleu l’altre ou bullit i afegiu-lo al perol 

abans de servir.



Sopa d’all
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inGredientS:

4 alls

2 ous

1/4 de barra de pa

Oli d’oliva

Pebre roig

Aigua

Sal

PaSSoS a SeGuir:

1. Poseu una bona base d’oli en un perol i 
afegiu els alls.

2. Quan estiguen ben sofregits, traieu-los i 
xafeu-los amb la maça del morter.

3. Amb l’oli que heu utilitzat anteriorment, 
sofregiu el pa. Quan estiga a punt, 
afegiu un poc de pebre roig, sal i els alls 
prèviament xafats.

4. Cobriu amb un poc d’aigua i deixeu uns 
minuts al foc fins que quede un brou 
concentrat i espés.

5. Cobriu el perol d’aigua (l’aigua dependrà 
del volum del perol) i deixeu fins que 
reduïsca uns 20 minuts.

6. Apagueu el foc i afegiu els ous. Moveu la 
sopa perquè quede ben mesclat.

•
•
•
•

•
•
•



Sopa de ceba
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inGredientS:

3 cebes

Oli d’oliva

Sal

Pa

1 rameta de romer

PaSSoS a SeGuir:

1. Poseu una cullerada d’oli en un perol i 
sofregiu la ceba, que prèviament haureu 
tallat en juliana.

2. Cobriu d’aigua el perol, afegiu sal i la 
rameta de romer i deixeu reduir 20-30 
minuts, segons si vos agrada més espesa o 
més caldosa.

3. A banda, talleu en quadrats un tros de pa i 
sofregiu-lo.

4. Serviu la sopa i afegiu els costronets de pa.

•
•

•
•
•
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inGredientS:

100 g de fesols secs

1 manoll de bledes

2 naps 

200 g d’arròs

1 ceba ratllada 

2 alls

1/2 cullerada d’oli

1 tomaca ratllada (a l’hivern la utilitza-
rem en conserva)

Sal

Aigua

Oli

Pebre roig

•
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•

PaSSoS a SeGuir:

1. Cogueu els fesols, que havien estat en aigua 
en remull des del dia d’abans.

2. Afegiu l’oli en una paella i agregueu la to-
maca, la ceba i l’all en trossos menuts i, a 
continuació, afegiu la bleda i els naps, tot 
talladet en trossos.

3. Quan els fesols estiguen cuits, afegiu el so-
fregit de la paella i deixeu bullir tot junt uns 
15 minuts.

4. Tot seguit, poseu l’arròs, el pebre roig i la 
sal, i deixeu bullir uns 10 minuts.

Arròs amb bledes i naps
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Guisat de creïlla

inGredientS:

1/4 de colflor

2 creïlles

4 carxofes

2 carlotes 

1/4 de faves 

2 alls

Pebre roig

Safrà

Sal

Oli d’oliva

Aigua

PaSSoS a SeGuir:

1. Peleu, netegeu i trossegeu totes les 
verdures.

2. Sofregiu totes les verdures, menys la 
creïlla, amb una bona base d’oli.

3. Quan estiga tot ben sofregit, afegiu aigua 
fins cobrir les verdures i poseu el safrà i el 
pebre roig.

4. Quan comence a bullir, afegiu les creïlles.
5. Apagueu el foc quan la creïlla estiga cuita.

Si el feu dues hores abans quedarà més bo, ja que 
tindrà més sabor!

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•



Plats principals
Paella 
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inGredientS

Arròs (un cassó per persona)

Sal

Oli d’oliva

Pebre roig

Verdures de temporada

Tomaca natural ratllada

Brou de verdures (dos cassons per per-
sona)

•
•
•
•
•

•
•

PaSSoS a SeGuir

1. Talleu les verdures en trossos menuts.
2. Sofregiu les verdures. Mentrestant, po-

seu el brou a escalfar.
3. Quan les verdures estiguen ben sofre-

gides, aparteu-les cap als costats de la 
paella.

4. Afegiu l’arròs, el pebre roig i la tomaca 
natural al centre de la paella i reme-
neu-ho conjuntament fins que l’arròs 
quede un poc daurat.

5. Mescleu les verdures i l’arròs i escam-
peu-ho de forma homogènia per la  
paella.

6. Afegiu el brou (el doble de brou que 
d’arròs).

7. Deixeu coure durant 20 minuts.
8. Quan l’arròs estiga cuit, deixeu reposar 

10 minuts.



Arròs al forn
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inGredientS:

Brou de verdures 

400 g d’arròs 

Pebre roig de la Vera

Sal

Oli d’oliva

Cúrcuma

1/4 de cigrons

1 creïlla

1 tomaca

1 cap d’alls

Totes les verdures de temporada que 
vulgueu

•
•
•
•
•

•
•
•

•
•
•

PaSSoS a SeGuir:

1. Enceneu el forn a màxima potència. 
2. Talleu les verdures a trossos menuts, la 

creïlla i la tomaca a rodanxes.
3.  Prepareu una cassola de fang.
4.  Fregiu les verdures, excepte la creïlla i la 

tomaca (si en tenim), de forma separada i 
amb una bona quantitat d’oli. 

5. Quan hageu fregit totes les verdures, fregiu 
la creïlla junt amb el cap d’alls, sense que 
la creïlla quede del tot feta. Acabarà de 
coure’s al forn.

6.  Retireu a la cassola de fang i barregeu-ho. 
Encara no incorporeu la creïlla.

7.  Poseu el brou a bullir.
8. Sofregiu l’arròs durant uns 3 minuts, amb 

els cigrons, una culleradeta de pebre roig i 
una de cúrcuma. 

9. Afegiu l’arròs i els cigrons a la cassola de 
fang i barregeu-ho tot. 
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10. Quan tingueu la barreja feta, poseu damunt 
les rodanxes de creïlla i les de tomaca. 

11. Afegiu el brou ben calent (el doble de brou 
que d’arròs). 

12. Poseu la cassola al forn i deixeu-ho coure 
35-40 minuts (fins que l’arròs comence a 
rostir-se per dalt). 

13. Deixeu-ho reposar uns minuts.





Fideuà
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inGredientS:

400 g de fideus de fideuà

Oli d’oliva

Sal

Pebre roig

2 cullerades de tomaca rallada o fre-
gida

Verdures de temporada

Brou de verdures

Bolets deshidratats

•
•
•
•
•

•
•
•

PaSSoS a SeGuir:

1. Talleu les verdures en trossets menuts.
2. Escalfeu l’oli en una paella.
3. Fregiu les verdures. Heu de tindre en compte 

que primer cal incorporar les que tinguen 
una cocció més lenta. Quan estiguen totes les 
verdures fetes, retireu-les del foc.

4. Afegiu una miqueta d’oli a la paella i poseu 
els fideus (mig got per persona), la tomaca i el 
pebre roig, i barregeu-ho tot fins que els fideus 
estiguen daurats. Al mateix temps, en un altre 
recipient, poseu a bullir el brou de verdures.

5. Afegiu les verdures a la paella i barregeu bé els 
fideus amb les verdures.

6. Afegiu el brou de verdures (el doble de brou 
que de fideus) amb el foc alt perquè agafe el 
bull.

7. Reduïu el foc per tal que coga de forma 
uniforme uns 15-20 minuts, aproximadament.

8. Deixeu reposar uns minuts.



Faves al tombet 
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inGredientS:

2 kg de faves tendres

1 cullerada d’oli d’oliva

1 manoll d’alls tendres

6 alls secs

Sal

Julivert

Aigua

•

•
•
•
•
•
•

PaSSoS a SeGuir:

1. Poseu l’oli en un perol de fang i, quan estiga 
calent, afegiu els alls tendres i la meitat dels 
alls secs, tallats a trossos.

2. Quan estiguen ben sofregits, traieu-los del 
foc i agregueu les faves pelades, la resta dels 
alls secs, un grapats de julivert a trossos i 
un poc d’aigua.

3. Cogueu-ho a foc lent i, de tant en tant, 
sacseu el perol agafant-lo de les anses, fins 
que les faves estiguen cuites.

4. Abans de traure-les del foc, afegiu els alls  
tendres i secs que havíeu retirat abans.



Bajoques al tombet
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inGredientS:

1 kg de bajoques verdes tendres

1 cullerada d’oli d’oliva

1 got d’aigua

5 tomaques madures

2 alls

Sal 

PaSSoS a SeGuir:

1. Peleu i trossegeu les tomaques, talleu les 
bajoques per la meitat i peleu i talleu a 
trossos els alls.

2. Poseu l’oli al perol i sofregiu les bajoques 
i l’all. A continuació, poseu la tomaca i la 
sal.

3. Finalment, agregueu l’aigua i deixeu que 
s’evapore, cuinant a foc lent.

•
•
•
•
•

•



Verdures al forn
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inGredientS:

Verdures de temporada

Oli d’oliva

Sal

Espècies al gust (pebre roig, orenga...)

PaSSoS a SeGuir:

1. Peleu i talleu les verdures, ni massa 
menudes i ni massa grans.

2. Escampeu-les per la safata de forn.
3. Afegiu la sal, les espècies i l’oli.
4. Poseu les verdures al forn a 180 ºC fins 

que estiguen al vostre gust.

•

•
•

•



Bullit 
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inGredientS:

4 creïlles grans o 8 menudes

4 cebes

4 carlotes

1/2 kg de bajoques 

Sal

Oli d’oliva

Aigua

Vinagre (si us ve de gust)

PaSSoS a SeGuir:

1. Peleu les cebes, les carlotes i les creïlles, i 
lleveu les puntes de les bajoques.

2. Poseu les verdures en una cassola i cobriu-
ho amb aigua.

3. Enceneu el foc i bulliu fins que les creïlles 
estiguen fetes.

4. Traieu les verdures i afegiu sal, oli i vinagre 
al gust.

5. Guardeu el brou per altres receptes.

•
•
•
•
•
•

•
•



Pebres farcits d’arròs
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inGredientS:

4 pebres de quatre cantos grans

400 g d’arròs 

4 alls 

2 cebes 

4 tomaques 

1 grapat de bolets deshidratats 

Oli d’oliva

Sal

Pebre roig 

•
•
•
•
•
•
•
•

PaSSoS a SeGuir:

1. Talleu els pimentons per la part ampla, 
buideu les llavors i aparteu-los a un costat.

2. Talleu els alls, les cebes i les tomaques, tot 
en trossets menuts.

3. Sofregiu les verdures amb un bon raig d’oli 
en una paella.

4. Afegiu els bolets i el pebre roig (al gust).
5. Incorporeu l’arròs i sofregiu-lo durant uns 

minuts.
6. Reompliu els pimentons amb la mescla. 

Cal que queden ben plens.
7. Tanqueu-los amb furgadents o amb fil.
8. Fornegeu-los a 180 ºC fins que l’arròs 

estiga al punt.

•



Albergínies partides
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inGredientS:

4 albergínies grans

Sal

Oli d’oliva

Pebre roig 

PaSSoS a SeGuir:

1. Renteu les albergínies i lleveu-los el ‘barret’.
2. Partiu-les per la meitat i feu talls en vertical 

i en horitzontal.
3. Adobeu-les al gust amb la sal, l’oli i el 

pebre roig.
4. Fornegeu a 180 ºC  fins que estiguen al 

punt.

•
•
•
•



Truita de creïlles
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inGredientS:

4 creïlles

2 cebes 

3 alls 

5 ous 

Oli

Sal

Pebre roig 

•
•
•

•
•
•
•

PaSSoS a SeGuir:

1. Peleu els alls, les cebes i les creïlles i talleu-
ho tot ben finet.

2. Fregiu els alls amb les creïlles.
3. Quan les creïlles estiguen daurades, afegiu 

les cebes.
4. En un bol a part, bateu els ous i afegiu la 

sal i el pebre roig.
5. Quan la verdura estiga ben fregida, tireu 

l’ou batut per damunt.
6. Gireu la truita amb un plat perquè es faça 

per l’altre costat.



Dolços 
Pastissets de moniato
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inGredientS:

Per a l a maSSa:

1/2 got d’oli d’oliva 

1/2 got d’aiguardent 

3/4 kg de farina 

1/2 kg de sucre

1 ou

Per al farciment:

3/4 kg de moniato blanc

1/4 kg de sucre

Canyella

•
•
•

•

•

•

•
•

PaSSoS a SeGuir:

1. Bulliu els moniatos amb la pell. Peleu-los i 
mescleu-los amb el sucre i la canyella fins a 
formar una pasta.

2. Per a l’elaboració de la massa, poseu 
l’aiguardent, l’oli i el sucre en un casset.

3. Quan s’evapore part de l’alcohol, poseu la 
farina i remeneu tot fins que es forme la 
massa.

4. Feu pilotes menudes amb la massa i 
aplaneu-les amb un plat menut.

5. Poseu al mig un poc de la pasta de moniato 
i tanqueu el pastisset.

6. Segelleu els pastissets aplanant les vores 
amb una forqueta.

7. Pinteu els pastissets amb ou batut perquè 
queden brillants i poseu sucre al gust per 
damunt.

8. Fornegeu-los a 220 ºC fins que estiguen 
daurats.



Llesquetes
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inGredientS:

1 barra de pa (millor si és del dia an-
terior)

1 got de llet d’ametla 

2 ous 

Oli d’oliva

Sucre 

•
•

•
•

PaSSoS a SeGuir:

1. Talleu el pa en llesques i bateu els ous.
2. Passeu les llesques primer per llet i després 

per l’ou batut.
3. Fregiu les llesques amb oli molt calent i 

deixeu-les escórrer en un plat amb paper 
de cuina.

4. Poseu sucre per damunt.

•



Carabassa torrada
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inGredientS:

1 carabassa•

PaSSoS a SeGuir:

1. Talleu la carabassa per la meitat i lleveu-li 
les llavors.

2. Punxeu-la amb una forqueta.
3. Poseu al forn a 180 ºC durant dos o tres 

hores fins que estiga al punt.



Rosegons 
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inGredientS:

500 g de farina

3 ous 

250 g de sucre

1/2 got d’oli d’oliva 

3 gasoses (blanques i blaves)

Ratlladura de llima

250 g d’ametles crues i pelades

•
•
•
•
•
•
•

PaSSoS a SeGuir:

1. Bateu en un bol els ous amb el sucre. Afegiu 
l’oli, la ratlladura de la llima, les gasoses i 
la farina.

2. Amasseu bé tots els ingredients i, a 
continuació, afegiu les ametles i mescleu 
bé.

3. Unteu-vos les mans amb oli per tal de 
manipular bé la massa.

4. Feu dos barres de massa (com si foren dos 
barres de pa). Col·loqueu-les en una safata 
de forn amb paper vegetal.

5. Cogueu a 180  ºC uns 25 minuts fins que 
estiguen al punt (que agafen un poc de 
color).

6. Retireu les barres del forn i talleu-les en 
llesques inclinades, i poseu-les al forn 5 
minuts més.

7. Deixeu que es refreden.



Coca de poma
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inGredientS:

Massa de coca (veure la pàgina 51)

3 o 4 pomes 

Sucre

•

•
•

PaSSoS a SeGuir:

1. Feu la massa i aplaneu-la sobre una safata 
de forn (veure la pàgina 51)

2. Peleu les pomes i talleu-les a gallons.
3. Col·loqueu els gallons de poma 

ordenadament sobre la massa.
4. Poseu sucre al gust per damunt.
5. Fornegeu la coca a 180 ºC fins que estiga 

al punt.



Coca d’ametla
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inGredientS: 

6 ous

250 g d’ametla mòlta

250 g de sucre

Llima ratllada 

500 g de creïlla bullida 

Canyella en pols 

•
•
•
•
•
•

PaSSoS a SeGuir:

1. Bateu les clares d’ou a punt de neu en un 
recipient.

2. Afegiu la meitat del sucre i bateu fins que 
aquest es desfaça.

3. Poseu els rovells dels ous, la creïlla bullida 
passada pel passapuré, l’altra meitat del 
sucre, la canyella, la llima i, per últim, 
l’ametla mòlta.

4. Poseu paper d’estrassa en una llanda i 
aboqueu la massa.

5. Fornegeu a 180 ºC fins que estiga al punt.



3. Inventari 
dels productes 
utilitzats 
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Ingredients Origen Lloc de venda Preu (kg/l)
Bossa verdures de 
temporada*

Meliana Terra Centre Social - Bar 12 €/ 8 kg 
aproximadament

Fruita de temporada* l’Horta La Fanecà 3 €/ kg aproximadament
Oli* Xelva – Serrania La Carabasseta 6,20 €/ l
Cigrons* Zamora La Comanda 1,95 €/ 500 g
Llentilles (castellanes)* Zamora La Comanda 1,75 €/ 500 g
Fesols (negres)* Castella- la Manxa La Comanda 2,25 €/ 500 g
Arròs albufera  Albufera La Comanda 2, 70 €/ kg
Fideus (fideuà, 4) Saragossa La Comanda 1,80 €/ kg
Farina* Catalunya La Comanda 1,95 €/ kg
Farina integral* Catalunya La Comanda 1,70 €/ kg
Faves seques Aragó La Comanda 2,45 €/ 500 g
Sucre (comerç just)* Paraguai La Comanda 4 €/ kg
All* La Manxa La Fanecà 2,20 €/ 250 g
Llima* València La Fanecà 2,70 €/ kg
Bolets (barrejat)* Catalunya La Comanda 7 €/ 100 g
Taronges* Meliana L’Horta dels Basquetaires 0,50 €/ kg
Ametla mòlta* Estat espanyol La Comanda 3,70 €/ 200 g
Ametla* Estat espanyol La Comanda 3,90 €/ 200 g
Tomata conserva* Catalunya La Carabasseta 2,25 €/ 660 g
Ous* Xest La Carabasseta 2,40/ 6 unitats
Vinagre poma* Madrid La Carabasseta 2,60 €/ 750 ml
Llevat* Alemanya La Carabasseta 0,50 €/ paquet
Llet d’ametla* País Valencià La Carabasseta 2, 90 €/ l
Moniato* Catarroja La Carabasseta 2,50 €/ kg
Pa* València Terra de Pa 5 €/ kg
Pebre roig* Ciudad Real La Carabasseta 2,50/ 50 g
Altres espècies / La Comanda 2 €/ 50 g

* Producte ecològic Altres productes: Aiguardent, gasoses, pebre coent* (collita pròpia)



4. Llista de la 
compra i menú
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Farina 1, 5 kg 1,95 €
Creïlles 1 kg 1,25 €
Cebes 1 kg 1,25 €
Faves 1 kg 2,00 €

Verdures de temporada de 
De l’Hort a la Cuina

(Aquest és un càlcul aproximat de les bosses de 
verdura De l’Hort a la Cuina, ja que el format varia 
segons els mesos de l’any)
2 bosses = 24 €

Creïlles – 14
Cebes – 10
Col – 1
Colflor – 1
Faves – 1kg
Carxofes – 12
Enciams – 2
Naps – 2

•
•
•
•
•
•
•
•

PROPOSTA D’HIVERN
lliStat de l a comPra

Ingredients Quantitat Preu
Pa 2, 5 kg 12,50 €
Taronges Malla de 10 kg 5,00 €
Oli 1 l 6,00 €
Verdures temporada  2 bosses 24,00 €
Fruita variada 5 kg  15 € 

aprox.
Fesols 350 g 1,57
Arròs 600 g 1,62 €
Alls 125 g 1,10 €
Tomata en conserva 2 pots 4,50 €
Espècies variades i sal / 2,00 €
Llentilles 250 g 0,87 €
Cigrons 500 g 1,95 €
Ous 18 6,00 €
Ametles 50 g 1,00 €
Bolets 20 g 1,40 €
Fideus 400 g 0,72 €
Sucre 100 g 0,40 €
Llet ametla 1 bric 2,90 €
Llevat 2 sobres 0,50 €

Alls tendres – 2 manolls 
Bledes – 2 manolls 
Carlotes – 2 manolls 
Carabassa – 1

•
•
•
•
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Menú

Esmorzar Dinar Berenar Sopar

Dilluns Suc amb torrades Arròs amb bledes i 
naps Fruita Sopa de ceba i carxofes a la 

cassola
Dimarts ‘’ Llentilles ‘’ Faves al tombet

Dimecres ‘’ Potatge ‘’ Olleta de col i truita de creïlla 

Dijous ‘’ Arròs al forn ‘’ Sopa d’all i verdures al forn

Divendres ‘’ Guisat de creïlla ‘’ Ximets i llesquetes

Dissabte ‘’ Faves al tombet Carabassa 
torrada Pastissos de ceba i  coca de poma

Diumenge ‘’ Fideuà Bullit valencià i carabassa torrada

* Els dinars i sopars van acompanyats d’amanida 
de temporada



117

PROPOSTA D’ESTIU
lliStat de l a comPra

Ingredient Quantitat Preu
Pa 2,5 kg 12,50 €
Oli 2 l 12,00 €
Verdures temporada 2 bosses 24,00 €
Fruita variada 8 kg 24,00 €
Arròs 1,2 kg 3,24 €
Alls 125 g 1,10 €
bolets 50 g aprox. 3,50 €
Llentilles 250 g 0,83 €
Cigrons 500 g 1,95 €
Ous 18 7,20 €
Ametles 300 g 5,85 €
Fesols 250 g 1,12 €
Vinagre 750 ml 2,60 €
Llevat 2 sobres 1,00 €
Farina 2,5 kg 4,87 €
Faves seques 1 kg 4,90 €
Pebre coent / /
Sucre 250 g 1,00 €
Gasoses 1 sobre 0,20 €

Llima 50 g 0,13 €
Espècies variades / 2,00 €
Albergínies 1 kg 1,00 €
Cebes 1 kg 1,00 €
Tomaques 2kg 3,00 €
Carlotes 1 kg 3,00 €
Bajoques 1 kg 4,00 €

Verdures de temporada de 
De l’Hort a la Cuina
(Aquest és un calcul aproximat de les bosses de 
verdura de De l’Hort a la Cuina, ja que el format 
varia segons els mesos de l’any)
2 bosses = 24 €

Creïlles – 14
Cebes – 10
Enciams – 2
Bledes – 2
Albergínies – 6

•
•
•
•
•

Pebres italians – 10
Pebres 4 ‘cantos’ – 4
Tomates – 16
Carabassetes – 4
Cogombres – 4
Bajoqueta – 1 kg
Remolatxes – 4

•
•
•
•
•
•
•
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Menú  

Esmorzar Dinar Berenar Sopar

Dilluns Fruita i torrades Pebres farcits Fruita Escalivada i ous bullits amb 
allioli

Dimarts ‘’ Llentilles ‘’ Gaspatxo i verdures en 
tempura 

Dimecres ‘’ Olla d’estiu ‘’ Bajoques al tombet

Dijous ‘’ Arròs al forn ‘’ Bullit valencià amb 
escalivada

Divendres ‘’ Albergínies 
partides ** ‘’ Coques i rosegons  

Dissabte ‘’ Coques i faves 
de porrat ‘’

Entrepans de truita de 
carabasseta, escalivada i 
allioli

Diumenge ‘’ Paella ‘’ gaspatxo

* Els dinars i sopars van acompanyats d’amanida 
de temporada
**Podeu posar llegums (llentilles, cigrons...) o 
cereals (arròs) a les amanides per a compensar les 
deficiències del plat principal



5. Mapatge de 
la sobirania 
alimentària al 
País Valencià
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GRUPS DE CONSUM

El Baix Maestrat

ASSOCIACIÓ OLEA

Passeig Herois del Marroc 40, Alcalà de Xivert, 
Baix	Maestrat,	 País	 Valencià	 •	 Creu	 660	 064	 665	 •	
creumaca@gmail.com	•	

EL CABASSET

Vinaròs	 (Baix	 Maestrat)	 •	 Mariola	 615	 341	 189	 •	
tonytona@hotmail.com	•	

MENESTRAT

Sant	Mateu,	 Baix	Maestrat,	 País	Valencià	 •	 629	 457	
866	•	menestrat@gmail.com	•	

El Baix Vinalopó

BIOTRÈMOL

Sant	Vicent	del	Raspeig	•	Sant	Vicent	del	Raspeig:	601	
303 498 sanvicente@biotremol.org

La Foia de Castalla: 965 560 948 lafoia@biotremol.org

Yecla: 968 947 558 yecla@biotremol.org 

Elx:	 966	 618	 873	 elx@biotremol.org	 •	 sanvicente@
biotremol.org	•	http://www.biotremol.com/	•	

El Camp de Morvedre

GATA MORVEDRE PREN EL MERCAT-PORT DE 
SAGUNT

Calle	San	José,	11,	Port	de	Sagunt,	València	•	Maria	de	
Juan	629	95	83	82	•	lavalldesegoprenelmercat@gmail.
com	•	www.grupodeconsumo.org	•	

El Camp de Túria

ECOCONSUM RIBARROJA

Ribarroja	de	Túria,	València	•	Dolors	Ferrer	607	309	
531/	 962	 771	 765	 •	 grupoconsumoribarroja@gmail.
com	•	

LA RODANA DE VILAMARXANT

Vilamarxant,	València	•	Gracia	Cerrato	666	518	641/	
961	650	645	•	larodanadevillamarchante@hotmail.com	•	
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TERRA I SALUT

Llíria,	Valencia	•	contacta@terraisalut.com	•	

El Racó d’Ademús

EL SABINAR

Ademús,	Racó	d’Ademús,	País	Valencià	•	Anna	Ballester	
649	079	522	•	elsabinarbio@gmail.com	•	

El Vinalopó Mitjà

GRUP DE CONSUM L’ALFICÒS

Passeig	de	les	Delícies,	03600	Elda,	Alacant	•	Rubén	
690	 639	 067/	 José	 Eulalio	 652	 814	 315	 •	 info@
alficos.org	•	

La Canal de Navarrés

LA CARRASQUETA

Xella,	 Canal	 de	 Navarrés	 •	 Alba	 651	 449	 687	 •	
lacarrasqueta@gmail.com	•	

La Marina Alta

ASSOCIACIÓ MOVIMENTS

Benidoleig	•	info@moviments.org.es	•	

La Plana Alta

LA MARANYA

Carrer	 dels	 Dolors,	 Benicàssim,	 Plana	 Alta.•	 
629	034	278	•	consum@lamaranya.org	•	

LA TOMACA

Calle de Ulloa, 16, 12003 Castelló de la Plana, Castelló 
•	Jose	A.	García	683	271	127	•	asociacion.latomaca@
gmail.com	•	

MARGALLÓ

Casal Popular de Castelló, Amunt 167. Castelló de la 
Plana	(Plana	Alta)	•	margallo@riseup.net	•	

MOLTS MONS

Oviedo,	3	,	Castelló	de	la	Plana	(Plana	Alta)	•	635	867	
893	•	jm.seg.m@gmail.com	•	
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La Plana Baixa

GRUP DE CONSUM ONDA

Onda,	 Plana	 Baixa,	 País	 Valencià	 •	 627	 061	 728	 •	
Consumoecologistaonda@gmail.com	•	

GRUP ECO PLANA BAIXA

Carrer Sant Pau, Grup 1er de maig, Nules, Plana Baixa 
•	655	983	177	•	grupeco.planabaixa.aco@gmail.com	•	

La Ribera Alta

GRUP DE CONSUM LLAVORTERÀPIA

Calle Ramón y Cajal, 14, Castelló de la Ribera, Ribera 
Alta,	 País	 Valencià	 •	 Guillem	 Martí	 687123460	 •	
llavorterapia@gmail.com	•	

La Safor

CONSUM ECOLÒGIC GANDIA (SOM EL QUE 
MENGEM)

Gandia,	Safor	•	consumecologicgandia@gmail.com	•	

VERDOLAGA ECOGRUP DE CONSUM

Tabernes	 de	 Valldigna,	 Safor	 •	
verdolagaecogrupdeconsum@gmail.com	•	

L’Alacantí

BIOALACANT

Font	Calent,	Alacant	•	965	116	254	/	679	126	488	•	
www.bioalacant.org	•	

EL RAORET

Xixona	•	Merxe	657	540	756	•	elraoret@gmail.com	•	

GRUP DE CONSUM D’AGOST ECOAGOST

Agost	•	ecoagost@gmail.com	•	

MERCATRÈMOL

Carrer	Crevillent,	4.	Alacant	•	Mónica	González	965	
258	346/	680	797	155	•	info@mercatremol.org	•	www.
mercatremol.org	•	
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L’Alcoià

XARXA AGROECOLÒGICA D’ALCOI

Carrer	Murillo,	 5,	 03801	 Alcoi,	 Alacant	 •	Marta	 633	
700	617	•	laxarxaagroecologica@gmail.com	•	

L’Alt Vinalopó

ASOCIACIÓN VEGETARIANA NATURISTA DE 
VILLENA

Carrer	Escalona	10,		Villena,	Alacant	•	Toni	Soriano	965	
813	628	•	info@naturistavillena.com	•	

L’Horta

ARRELS

Ciutat	Vella,	Valencia	 •	Dimarts	 i	dimecres	 •	691	770	
139	•	arrelsdelaterra@yahoo.es	•	

CABANYAL HORTA

València	•	Horts	urbans	comunitaris	i	grup	de	consum	•	
cabanyalhorta@gmail.com	•	

COOPERATIVA AGROECOLÓGICA DE CONSUM 
ELS GIRA-SOLS”

Ronda	 Est,	 58,	 Xirivella,	 València	 •	 Raúl	 607645019	
•	 raul.m.v@hotmail.com	 •	 https://losgirasolesxirivella.
wordpress.com	•	

EL CABASSET D’ARRANCAPINS

Carrer	Villanueva	y	Gascons,	7,	46008	València	•	Kike	
649	699	998	•	elcabassetdarrancapins@gmail.com	•	

GRUP CONSUM VERA

Valencia	 –	 UPV	 (Camí	 de	 Vera	 sn,	 46022)	 •	
contactogrupconsumvera@gmail.com	•	

GRUP DE CONSUM DE RUSSAFA

Carrer	 Literat	 Azorin	 39,	 46006,	 València	 •	
consumorussafa@gmail.com	•	

GRUP DE CONSUM SAÏDIA

Valencia	 •	 Associació	 Cívica	 El	 Ventanal	 (Carrer	 de	
Fra	 Pere	Vives,	 13,	 46009	València)	 •	 651	 750	 386	 •	
gcsaidia@gmail.com	•	
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GRUP DE CONSUM TRAMUNTANA

Carrer	Carnissers,	8	baix,	València	•	963	917	694	•	www.
sodepaupaisvalencia.org/tramuntana	•	

GRUPO DE CONSUMO PATRAIX

Carrer	del	Pintor	Cortina,	27,	Valencia	•	grupo.consumo.
patraix@gmail.com	•	

HORTA VIVA

Universitat	Politècnica	València,	València	•	César	de	 la	
Cal	625	416	537	•	info@hortaviva.org	•	www.hortaviva.
org	•	

JINJOL

Carrer	Portal	de	Valldigna,	Valencia	 •	Agnes	Rico	963	
910	396	•	alomagnes@yahoo.es	•	

LA CISTELLA ECOLÒGICA

Carrer	 Vicent	 Aleixandre	 45,	 Elx,	 Alacant	 •	 Matías	 •	
lacistella_ecologica@hotmail.com	•	

LA MATETA DE FENOLL

Meliana,	Valencia	•	Sara	615	187	151	•	lamatetadefenoll@
gmail.com	•	

LA XIRI GRUP DE CONSUM

Xirivella,	 Horta	 Oest	 •	 Boro	 600	 397	 681	 •	
grupoconsumolaxiri@gmail.com	•	

SÓCELQUEMENGE

Baró	 de	 Sant	 Petrillo,	 9,	 Benimaclet,	 País	 Valencià	 •	
socelquemenge@gmail.com	•	Facebook:	Sócelquemenge	
•	

VLAND SOLARIS

Carre	La	Senyera,	7	baix,	Benetusser,	València	•	Concha	
Martinez	i	Nacho	657	825	708/	656	904	645	•	vland-
solaris@yahoo.es	•	concha_martinez@ono.com	•	
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MERCATS CAMPEROLS

El Comtat

MERCAT DE LA TERRA DE MARGARIDA

Margarida	•	Productes	de	proximitat,	preus	justos,	
venda directa. Org. Assemblea Veïnal de Margarida. 
Primers	diumenges	de	mes	de	9	 a	14	 •	mercatde-
margarida@hotmail.com	•	

La Marina Alta

MERCAT D’AWRABA

Plaça	del	Poble	i	Carrer	Major	d’Orba	•	Venda	di-
recta i de proximitat. Agricultura i artesania. Cada 
tercer	dissabte	de	mes	•	Francesc	Aranda	Blai	676	
692	890/	Sergi	Sánchez	656	668	620	•	mercatawra-
ba@gmail.com	•	

MERCAT DE LA FORADÀ

Vall	de	la	Gallinera	•	Productes	de	proximitat,	preus	
justos, venda directa. Segon diumenge de cada mes 
de	9h	a	15h	•	Majo	650	146	189	•	mercatdelafora-
da@hotmail.com	•	

MERCAT DE LA TERRA

Xaló	 •	Agricultura	 ecològica	 i	 productes	 tradicio-
nals	de	la	terra.	Cada	primer	dissabte	de	mes	•	615	
398	238	•	info@agricologia.es	•	

MERCAT DE LAGUAR

Vall	de	Laguar	•	Productes	locals	d’alimentació	i	ar-
tesania, tallers d’agricultura i medi ambient, i més. 
Rotatiu cada quart diumenge de mes als pobles de 
la	Vall:	Campell,	Benimaurell	i	Fleix	•	Joan	637	994	
628	•	masdelforn@gmail.com	•	

MERCAT DELS PORXES

Plaça	 Jaume	 I,	 Benissa	 •	 Producte	 artesanal,	 eco-
lògic i de proximitat. Org. Assemblea de la Terra 
de	Benissa.	Segons	dissabtes	de	mes	de	9	a	14	h	•	
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682	 511	 499	 •	 associaciodelaterrabenissa@gmail.
com	•	mercatdelsporxes.wordpress.com	•	Facebook:	
Mercat-dels-Porxes

La Safor

MERCAT DE LA TERRA D’ALFAUIR

Alfauir	•	Venda	directa	de	productes	de	proximitat,	
artesanals, agroecològics i de les productores a les 
consumidores. Tercer diumenge de cada mes, de 10 
a	15.	 •	Pasqui	610	475	997	 •	mercatalfauir@hot-
mail.com	•	Facebook:Mercat-de-la-terra-dAlfauir	•	

MERCAT DEL TRENET

Almoines,	Beniarjó,	Potries	i	Vilallonga	•	Productes	
frescos del camp, ecològics i de proximitat; produc-
tes agrícoles elaborats i  menjars dolços i salats i ar-
tesania feta a mà. Recorre els municipis d’Almoines, 
Beniarjó, Potries i Vilallonga. A principis de cada 
mes,	normalment	als	caps	de	setman	•	654	549	491	
•	cdr@fpsafor.com	•	

La Vall d’Albaida

MERCAT DE CARRÍCOLA

Plaça	del	Poble,	Carrícola	•	Mercat	agroecològic	 i	
d’artesania local. Cada diumenge de setembre a juny 
de	9	a	14	h	•	rebosteriadecarricola@gmail.com	•	

L’Alacantí

MERCAT ARRELS

Sant	Joan	d’Alacant,	Benimagrell	•	Una	alternativa	
de consum local, ecològic i responsable. Venda di-
recta	•	soberania.alimentaria.alacant@gmail.com	•	

L’Alt Vinalopó

MERCADO DE LA TIERRA DE VILLENA

Villena	•	Mercat	de	productes	ecològics	 i	 local	de	
venda directa. Últim diumenge de mes. Plaça Major 
•	ambiente@villena.es	•	agroecola@villena.es	•	
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L’Horta

EL PATI DE RUSSAFA
C\	Literat	Azorín	13,	València	•	Productes	artesans	
i	ecològics	•	elpatioderuzafa@gmail.com	•	

MERCADO DE VENTA DIRECTA DE LA PA-
TACONA

Alboraya playa de la patacona al limite de la playa 
malvarosa,		frente	al	paseo	maritimo,	•	Mercado	de	
venta directa de productos frescos (verduras, conser-
vas,	xufas,	pan)	•	CAECV	y	SPG	ecollaures	•	633	
511	762	•	mercadopatacona@outlook.com	•	

MERCADO ECOLÓGICO DE VENTA DI-
RECTA DE ALBORAYA

Playa	patacona,	Alboraya	•	Mercado	de	venta	direc-
ta y ecológico en Alboraya playa patacona.

Verduras, pan, conservas y xufas. Todos los domin-
gos	de	10	a	14h.	De	septiembre	a	junio.	•	mercado-
patacona@outlook.com	•	

MERCAT D’ALBORAIA

Parc	de	les	Vies,	Alboraia	•	Producte	artesanal,	eco-
lògic i d’elaboració pròpia. Tots els dissabtes de 10 a 
14	hores	•	961	869	350	•	

MERCAT DEL RIU RAU

Jesús	Pobre	•	Diumenges	d’octubre	a	 juny	de	9	a	
14	hores	i	de	juny	a	octubre	de	18	a	23	hores	•	mer-
catdelriurau@gmail.com	•	

MERCAT DEL VEDAT DE TORRENT

El	Vedat,	Torrent	•	Productes	locals,	de	la	comarca	
i	 ecològics	 •	 961	255	152	 •	 info@naturaycultura.
com	•	

MERCAT VENDA DIRECTA GODELLA

Plaça	de	L’Ermita,	Godella	•	Cada	dissabte	a	partir	
de les 9.00 a 14.00 h. Mercat de productes locals, 
agroecològics	 i	 artesanals	 •	963	638	056	 •	 venda-
directa@godella.es	•	www.godella.es/vendadirecta	•	
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MOSTRA DE PRODUCTORS LOCALS 
D’ALAQUÀS

Parc	 del	Dijous,	 Alaquàs	 •	Mostra	 de	 productors	
organitzada per l’associació Del Camp a la Taula. 
Un diumenge al mes al parc del dijous en Alaquàs, 
de	10h	a	14h	•	Vicent	Montalt	676	379	994	•	info@
delcampalataula.org	•	

PRODUCTORES

El Baix Maestrat

COOPERATIVA SANT MARC – XERT

Xert	•	Oli	•	CAECV	•	964	490	068	•	info@coo-
perativaxert.es	•	

FINCA EDÉN

Partida	Mas,	Càlig	•	Hortalisses	i	fruites	•	Martin	
Bopp	610	703	009	•	info@finca-eden.net	•	

LA SENIETA

Benicarló	•	Finca	agrícola	d’ecodesenvolupament	
•	964	473	219	•	lasenieta@gmail.com	•	

OLIVAR DIVINO

Càlig	•	Hortalisses	i	fruites.	Plantes	aromàtiques.	
Oliva.	Cosmetics	•	Astrid	964	492	617	•	info@elo-
livardivino.com	•	www.elolivardivino.zarcos.net	•	
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SÉNIA DEL TIO LLUÍS

Benicarló	•	Hortalisses	i	fruites	•	Txema	Bañeres	
López	654	412	042/	964	471	210	•	laceniadeltio-
lluis@yahoo.es	•	info@laseniadeltiolluis.net	•	

VERDURES LA CAIXETA

Benicarló	•	Hortalisses	i	fruites	•	678	848	496	•	
verdureslacaixeta@gmail.com	•	

El Baix Vinalopó

JOSE VICENTE PEINADO

Partida	Maitinos,	Elx	•	Hortalisses	i	fruites	•	

JUAN LUIS MIRALLES

Elx	•	Hortalisses	•	José	Luis	Miralles	639	138	970	
•	juankimiralles@hotmail.com	•	

TERRAVIVA

Crevillent,	Elx	•	Hortalisses	•	Daniel	Vives	697	
610	799/	667	927	205	 •	 terravivagestion@yahoo.
es	•	

El Camp de Morvedre

GATA MORVEDRE PREN HORTA

Canet	 d’en	Berenguer	 •	Hortalisses.	Conserves.	
Llavors	•	Maria	de	Juan	629	958	382	•	morvedre-
prenlhorta.prodi@hotmail.com	•	

El Camp de Morvedre i el Racó d’Ademús

LLUNA PLENA

Llíria	i	Vallanca	•	Mel	i	productes	apícoles.	Fruits	
secs	 •	 SPGEcollaures	 •	Carlos	Muñoz	Wilde	 960	
033	110\	691	279	161\	646	720	195	•	mielyabe-
jas@gmail.com	•	

El Camp de Túria

BIOSERRA NATURA COOP.V

Serra	•	Hortalisses	i	fruites.	Plantes	medicinals	•	
Maite	652	058	601	•	bioserranatura@gmail.com	•	
facebook:bioserranatura	•	

CA CEBA

Nàquera	•	Hortalisses	 i	 fruites	•	CAECV	•	Jose	
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M.	Calabuig	695	557	718	•	admicaceba@gmail.com	
•	

DE HORTA A LA PORTA

La	Pobla	de	Vallbona,	Camp	de	Túria	•	Hortalis-
ses	•	SPGEcollaures	•	Carlos	636	047	556	•	delhor-
taalaporta@gmail.com	 •	 facebook:delhortaalaporta	
•	

FRUITES CARASOLS

	•	Fruites	•	SPGEcollaures	•	Mariángeles	636	349	
573	•	lines3864@hotmail.com	•	

HORTA I SALUT

La	Pobla	de	Vallbona	•	Hortalisses	•	SPGEcollau-
res	•	Dani	676	186	351	•	bucurruck@gmail.com	•	

HORTIOCIO

Olocau	 •	Plançons.	 Insumos	 agricolas	 •	 Jerome	
Olive	619	457	897	•	info@hortiocio.com	•	

JESÚS SANCHIS
Llíria,	València	•	Hortalisses	•	Jesús	610509710	•	

sanchisjesus@hotmail.com	•	

LA COLMENA

Serra,	Valencia	 •	Mel	 •	CAECV	 -	 Sello	 Parque	
natural	Serra	Calderona	•	670	255	447	•	lineabio@
lineabase.es	•	

MENJAVERD

l’Eliana	 i	 La	 Pobla	 de	 Vallbona	 •	 Hortalisses	 i	
fruites	•	SPGEcollaures	•	Santi	616	112	474	•	men-
javerd@gmail.com	•	

PACO BELTRÁN

Bétera	•	Hortalisses	i	fruites	•	665	641	720	•	

SEMBRAVIDA

Partida	 de	 la	 Cortina,	 Nàquera	 •	 Hortalisses	 i	
fruites	•	SPGEcollaures	•	Toni	679	894	884	i	Ernes-
to	 616	 450	 330	 •	 sembravidaecoverdures@gmail.
com	•	

El Camp de Túria, la Marina Alta i el Comtat

LA CRISOPA COOP. V.

Llíria, La Vall de Gallinera, Planes i Muro d’Alcoi 
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•	Oliva.	Hortalisses	 i	 fruites	•	CAECV	i	SPGEco-
llaures	 •	Anna	 i	Marta	 603	299	851	 •	 contacta@
lacrisopa.com	•	

El Comtat

AL’ARD DE LA TERRA

Quatretondeta,	Vall	de	Seta	•	Oliva.	Fruits	secs	.	
Fruites	•	645	298	601	•	balldebolets@gmail.com	•	

ALMÀSSERA DE MILLENA- OLI ECOTRA-
VADELL

Millena	•	Oli	•	Josep	Miquel	Ferrando	965	511	
073/	669	675	048	•	info@olitravadell.com	•	www.
olitravadell.com	•	

BENISTERRA

Beniarrés	•	Plantes	medicinals.	Hortalisses.	Oli	•	
Xarxa Llauradora de les Comarques Centrals i l’SPG 
+Bo	•	Germà:	657	922	249	•	germa.cervera@gmail.
com	•	

EL TROMPELLOT

Margarida,	 Benialfaquí,	 Penella	 i	 Benimassot	 •	
Oli.	Fruites	•	Marino	677	603	334/	Marga	i	Miquel	
626	406	424	•	eltrompellot@gmail.com	•	

JANDRO I ROSA

Almudaina	•	Oli.	Fruits	secs	.	Fruites.	Conserves	
•	SPGEcollaures	-	Diània,	SPG	+Bo	•	610	838	519/	
670	225	122	•	hortsserrella@gmail.com	•	

JOSÉ JUAN

Agres	•	Fruites	•	José	Juan	965	510	316/	648	146	
678	•	

LA FINCA ECOLÒGICA

Cocentaina	•	Hortalisses	i	fruites.	Tenda	(Sàlvia)	
•	Jordi	606	022	144	•	lafincaecologica@gmail.com	
•	www.lafincaecologica.com	•	

MARIAN I OSVALD

Benimassot	•	Oli.	Fruites.	Fruits	secs.	Conserves	•	
Osvald	Bordera	616	900	227/	636	620	847	•	
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El Comtat i l’Horta

OLI D’OLCINA

Gorga	–	La	Vall	de	Seta	•	Oli	•	Joanvi	680	339	
646	•	joanviolcina@gmail.com	•	

El Racó d’Ademús

CEAGA

Castielfabib	 •	 Ramaderia.	 Hortalisses.	 Plantes	
aromàtiques.	Allotjament	 •	978	78	35	04	 •	 reser-
vas@ceagascv.com	•	

ECOAROMUZ

Ademús	•	Plantes	aromàtiques,	medicinals	i	con-
dimentaries.	Fruites.	Fruits	secs	.	Cereals	•	978	78	
24	99	•	administracion@ecoaromuz.com	•	

LA POMARADA

	•	Fruites	•	Anna	Ballester	649	079	522/	Mar	Es-
teve	976	154	324	•	eco_agricola@yahoo.es	•	amari-
lladelmar@yahoo.es	•	

El Racó d’Ademús i la Ribera Baixa

EL HUERTO DE PABLO

Cullera	i	Ademús	•	Hortalisses	i	fruites	•	CAECV	
•	Juan	Pablo	Aguirre	Alonso	659	674	520	•	pablo@
elhuertodepablo.com	•	

El Vinalopó Mitjà

GRANJA ENTREVIÑAS

Orito	•	Ous	•	Fulgencio	606	026	242	•	

HUERTA VIVA

Huerta	Mayor	d’Asp	•	Hortalisses	i	fruites.	Oliva	
•	Raimundo	Serrano	965	925	918/	658	435	914	•	
huertaviva@gmail.com	•	

LA ESENCIA

Petrer	•	Cosmetics	•	Sonia	603	497	179	•	laesen-
cia.cuidadosnaturales@gmail.com	•	

LA NELUMBO

Petrer	•	Cosmetics	•	Lorena	677	131	807	•	lan-
elumbo.biocosmeticamedicina@gmail.com	•	
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L’ALMORQUÍ

Cases	del	Senyor,	Monòver	•	Hortalisses	i	fruites.	
Fruits	secs	.	Oliva	•	Santi	629	681	271	•	santiyesar@
yahoo.es	•	

PASTA FRESCA BRUNA

Petrer	•	Pasta	fresca	i	seca	•	Inés	677	777	893	•	

PEDRO RICO

Elda	•	Hortalisses	i	fruites	•	610	906	700	•	rico-
perezpedrojose@gmail.com	•	

VIVIR LA TIERRA

La	Romana	•	Hortalisses.	Fruits	secs	•	José	Eula-
lio	652	814	315	•	vivirlatierra@gmail.com	•	

El Vinalopó Mitjà i Alt

LA RESERVA

Sax,	Petrer	i	Elda	•	Hortalisses	•	Tomás	617	775	
932/	 Sonia	 685	 46	 52	 52	 •	 palau.t@gmail.com	 •	
soniarosaescribano@yahoo.es	•	

La Canal de Navarrés

LA HUERTA AL MUNDO

	•	Hortalisses	•	Lucia	Estrela	676	265	098/	Vicen-
te	Talón	 625	 312	 116	 •	 lahuertaalmundo@gmail.
com	•	

LOS BOTIJOS AGROTURISMO

Bicorp	•	Hortalisses.	Ramaderia	•	962	132	860/	
687	510	583	•	reservas@agroturismolosbotijos.com	
•	

La Costera

VERDDETERRA

Xàtiva	•	Hortalisses	•	Bernat	670	390	109	•	ber-
nat@verdeterra.com	•	

La Costera, el Canal de Navarrés i la Ribera 
Alta

VERD DE TERRA

Xàtiva	•	Hortalisses	i	fruites	•	SPG	+Bo	•	info@
verddeterra.com	•	www.verddeterra.com	•	
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La Foia de Bunyol

ALQUERIA LA BOTA

Foios,	València	 •	 Plantes	 aromàtiques	 i	medici-
nals.	Hortalisses	•	Xavo	Baixauli	661	209	355/	Ma-
galí	 619	127	136	 •	 xavoconx@gmail.com	 •	www.
alquerialabota.wordpress.com	•	

CARLOS SÁNCHEZ

Xest,	Foia	de	Bunyol	•	Fruites	•	Carlos	646	479	
210	•	

ECOMEDITERRÀNIA

Alaquàs	 •	Hortalisses	 i	 fruites	 •	 961	516	460	 /	
627	539	071	•	ecomediterrania@msn.com	•	ecome-
diterrania.ecsocial.com	•	

EL TRIGO LIMPIO

Alboraig	•	Fleca	•	Sandra	600	093	873	•	eltrigo-
limpio@hotmail.es	•	

FÉLIX ESTEVE

Xest	•	Hortalisses	i	fruites	•	Félix	649	049	767	•	

LA PEBRELLA

Partida	del	Regajo,	Alboraig	•	Hortalisses.	Oliva.	
Conserves	•	SPGEcollaures	•	Cris	i	Vicent	662	371	
771	•	pepe@ecoturis.net	•	www.ecoturis.net	•	

L’HORT DE SINISTERRA

Godelleta	•	Fruites	•	Toni	Sinisterra	639	240	484	
•	toni.sinisterra@gmail.com	•	

ÓSCAR MORELL

Carrer	 Xiva,	 61,	 Xest	 (València)	 •	 Fruites	 •	
CAECV	 (CV0005E)	 •	 Jonas	 653	 833	 870	 •	 fru-
tasmorell@gmail.com	 •	 www.oscarmorell.com	 •	
https://www.facebook.com/FrutasOscarMorell

La Marina Alta

AGRICOLOGIA

Benidoleig	 •	Hortalisses	 i	 fruites	 •	 José	Manuel	
Bisetto	615	398	238	•	info@agricologia.es	•	

BIOMOSCATELL

Poble	Nou	de	Benitatxell	•	Grup	de	productors	
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de	raïm	moscatell	•	966	493	369	•	 info@biomos-
catell.org	•	

FRUITES DEPEGO

Partida	Benumeia,	Pego	•	Fruites	•	SPGEcollau-
res	-	Diània	•	Vicent	Morera	649	196	791	•	fruites-
depego@gmail.com	•	

HORTASANA COOPERATIVA

Pego	•	Hortalisses	i	fruites	•	Carles	Garcia	607	79	
14	88	•	cabalat1@gmail.com	•	

La Marina Baixa

BIO-BERNIA

Altea	•	Hortalisses	i	fruites	•	Alfonso	i	Susana	965	
880	907	•	susana_ferrando@telefonica.net	•	

ENRIC

Sella	i	Orxeta	•	Hortalisses	i	fruites	•	Enric	689	
395	439	•	alcanteraecologica@gmail.com	•	

MAS DEL BOIRET

Partida	Mas	del	Boiret,	Benimantell	•	Hortalisses	

i	fruites.	Fruits	secs	.	Oli	•	Vicente	636	805	732	•	
flordelis16@gmail.com	•	

NATUR TARBENA

Tàrbena	•	Hortalisses	i	fruites	•	Anscari	652	406	
080	•	naturtarbena@gmail.com	•	

NATURAKA

Altea	•	Hortalisses	i	fruites.	Ramaderia	•	Ernesto	
659	594	410	•	naturakamb@gmail.com	•	

PEPA GISBERT

Altea	•	Hortalisses	•	Pepa	965	845	179	•	pepagis-
berta@gmail.com	•	

La Plana Alta

ARRELANT - ECOVERDURES

Castelló	de	la	Plana	•	Hortalisses	•	661	801	381	•	
arrelant@riseup.net	•	

ARTURO MEDALL

Montalba	 •	 Hortalisses	 •	 Arturo	 665563423	 •	
muslitron@hotmail.com	•	
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ECOGRAU

Castelló	de	la	Plana	•	Hortalisses	i	fruites	•	645	
690	881	•	ecograu@gmail.com	•	

EL LLEDONER

Castelló	 •	Hortalisses	 i	 fruites	 •	 Paco	Conejero	
964	233	677/	964	233	674	•	

FINCA LA TARONGERA

Almassora	•	Fruites	•	Josep	María	Martínez	660	
064	625	•	josepenbici@hotmail.com	•	

FINCA SANT MIQUEL

Alcalà	de	Xivert	•	Hortalisses	i	fruites.	Ramaderia	
•	676	042	618	•	fincasantmiquel@fincasantmiquel.
es	•	

JOSEP MARIA MARTÍNEZ AHÍS

Almassora	•	Fruites	 •	CAECV	•	 Josep	660	064	
625	•	josepenbici@gmail.com	•	

L´ARGILAGA

Más	de	Calduch	 •	Hortalisses.	Conserves.	Mel.	

Fleca	•	629	457	866	•	la.argilaga@gmail.com	•	

L’HORT DEL MANYANO

Almassora	•	Hortalisses	i	fruites	•	664	720	092	•	
hortdelmanyano@gmail.com	•	

MAS EL MORRUT

Cabanes	•	Hortalisses.	Oliva.	Fruits	secs	•	Elena	
Ribes	964	398	312	•	elenarpastor@gmail.com	•	

MASIA BRUSALET

Els	Rosildos,	Serra	d’En	Galceran	•	Oliva.	Fruits	
secs	.	Hortalisses.	Cereals	•	Vicentica	679	974	526	•	
info@casaruralrosildos.com	•	

ROBERTO I ANA

Almenara	•	Hortalisses	i	fruites	•	689	249	477	•	
roberiana@hotmail.com	•	

La Plana Baixa

PILAR VALERO PEIRÓ

Poligon 44, Parcela 99, 12200, Onda, Caste-
lló	•	Fruites	•	Pilar	Valero	Peiró		617	409	457/	
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963	924	992	•	pilukister@gmail.com	•	

ALQUEBIO

Les	Alqueries	•	Hortalisses	 i	 fruites	•	CAECV	•	
Daniel	 Barelles	 659	 592	 470	 •	 agricultor-ecologi-
co@hotmail.com	•	

CONSTANTÍ ORTELLS SAFONT

Vila-real	•	Fruites	•	CAECV	•	Constantí	679	554	
453	•	constanti_llibertat@yahoo.com	•	

HÈCTOR CABEDO I USÓ

Vila-real	 •	Fruites	 •	CAECV	•	Hèctor	696	730	
430	•	hecab07@yahoo.es	•	

LA CASA ECOLÓGICA

Castelló	de	la	Plana	•	Hortalisses	i	fruites	•	Paco	
Conejero	964	203	238	•	

LA FULLA VERDA

Vila-real	•	Hortalisses	i	fruites.	Làctics.	Fruits	secs	
•	Salvador	Romero	626	752	960	•	sromero@lafulla-
verda.es	•	

La Plana Baixa i la Plana Alta Finca

L’ALCRIA DE BOU BIO

Vila-real	i	Castelló	•	Fruites	•	Eloy	Gimeno	636	
646	 609/	 964	 269	 009	 •	 eloygimeno@telefonica.
net	•	

La Plana d’Utiel

BOBALIN

Requena	•	Producció	i	transformació	de	produc-
tes	derivats	del	raïm	•	Félix	Cuartero	962	300	094	•	
vignabobal@hotmail.com	•	

JAVIER GARCÍA HERNÁNDEZ

Campo	Arcis,	Requena	•	Vi	•	Javier	661	451	192	
•	raixel20@hotmail.com	•	

JAVIER SÁEZ

Campo	Arcís,	Requena	•	Vi	•	Javier	962	303	083	
•	karmaroja3@hotmail.com	•	

LES MARIETES ARTECO

Las	Cuevas	•	Conserves	•	Mireia	658	100	359/	
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Javier	681	124	470	•	lesmarietesarteco@gmail.com	
•	

La Ribera Alta

EL CAMP DE PEP I PEPA

Alberic	 •	 Hortalisses	 i	 fruites.	 Plantes	 aromàti-
ques	•	pepa@aiguaclara.org	•	

GRANJA LA PEIRA

Peira,	Benifaió	•	Hortalisses.	Conserves.	Ramade-
ria	•	961	794	256	•	lapeiragranja@gmail.com	•	

MASIA CALABARRA

Torís	•	Oliva.	Cereals.	Oleaginoses	•	Vicente	Al-
cover	962	527	268	•	masiacalabarra@movistar.es	•	

NARANJAS ECOLÓGICAS DEL BARRAN-
QUET S.L.U.

Carcaixent	•	Fruites	•	962	460	929	•	jordi@na-
ranjasecologicas.com	•	

QUIQUE MOSCARDÓ

Ribera	 del	 Riu	 Xúquer,	 Carcaixent/	 Alberic	 •	

Fruites	 •	691	429	768	 •	quiquemoscardo@yahoo.
es	•	

La Ribera Alta, la Vall d’Albaida i l’Horta

COOPERATIVA AIGUACLARA

Alberic,	Ontinyent	i	València	•	Hortalisses	i	frui-
tes. Tenda pròpia a Alberic (Calle Ramón y Cajal 
91)	•	962	442	493	•	aiguaclara@aiguaclara.org	•	

La Ribera Baixa

ECOPANIER

Almussafes, Ribera Baja, Valencia, Comunidad 
Valenciana,	España	•	Hortalisses	i	fruites.	Herboris-
teria	•	Rodolphe	de	Ghellinck	638	737	939/	Ampa-
ro	722	521	177	•	lecopanier@gmail.com	•	

JOSEP ENRIC BENITO ORTEGA

Benicull	•	Fruites	•	CAECV	•	659	791	206/	962	
425	413	•	josepebenito@hotmail.com	•	
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La Safor

ECODIONI

Tavernes	de	Valldigna	•	Hortalisses	i	fruites.	Cos-
metics	 •	CAECV	•	Dionisia	 Sierra	 692	106	274/	
962	820	761	•	martinezenrique93@gmail.com	•	

ECOVALLDIGNA

Benifairó	 de	 la	Valldigna	 •	 Fruites	 •	CAECV	 •	
Sime	636	074	389	•	ecovalldigna.com	•	

EL BANCALET DE CENTO

Partida	Rafalcaid,	Gandia	•	Hortalisses	i	fruites	•	
Cento	665	44	67	30	•	elbancalet@gmail.com	•	

EL MORABIT

Marxuquera	Alta,	Gandia	•	Hortalisses	i	fruites	•	
Pere	617	336	593	•	

LA SEMBRA XARXA AGROECOLÒGICA

	•	Hortalisses	i	fruites.	Begudes.	Llegums	•	Àlvar	
653	773	439	•	lasembra.agroecologia@gmail.com	•	

L’HORTET DE CASA

Xeraco	•	Hortalisses	i	fruites	•	

VICENT DE LA FOIA

Potries	 •	 Hortalisses	 i	 fruites	 •	 SPGEcollaures	
•	Vicent	Herreros	650	943	818	 •	 vicentdelafoia@
gmail.com	•	

La Serrania

ARTE SANO ESPARTO

Xelva	•	Artesanía	•	Susana	i	Aron	962	109	916/	
646	041	576	•	supoal2@hotmail.com	•	

ECOSERRANIA

Tuéjar	 •	Hortalisses	 i	 fruites.	Mel.	Oliva.	Fruits	
secs.	 Plantes	 aromàtiques.	 Conserves	 •	 Neus	 679	
148	008/	Carlos	665	926	539	•	ecoserrania@gmail.
com	•	Facebook:Ecoserrania	•	

HUERTA SERRANA

La	Yesa,	Higueruelas,	Els	Serrans	•	Fruits	secs.	Sa-
frà.	Fruites.	Oliva.	Vi.	Insumos	agricolas	•	CAECV	
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-	2722	i	CAAE	-	18755	•	Fernando	675	528	364	•	
huertaserrana@gmail.com	•	www.huertaserrana.com 
•	

LA BOTICA

Ahillas,	Chelva	•	Cosmetics	•	Aina	Blasco	Perez	
665	06	20	94	•	ainota@hotmail.com	•	

LA CATERVA

Xelva	 •	 Hortalisses	 i	 fruites.	 Fruits	 secs.	 Oliva.	
Conserves	 •	 SPGEcollaures	 •	 lacatervaav@gmail.
com	•	

LA HOYA HUERTA ECOLÓGICA

El	Villar	•	Hortalisses.	Llegums.	Oliva.	Ous.	Lla-
vors	•	Luis	Suller	“Porrio”	656	947	510	•	lsporrio@
gmail.com	•	

La Vall d’Albaida

BODEGA LOS FRAILES

Fontanar	dels	Alforins	 •	Vi	 •	Miguel	Velázquez	
962	222	220/	650	956	082	•	info@bodegaslosfrailes.
com	•	

CA SATORRES
Beniatjar	 •	 Fruites.	 Vi.	 Oliva.	 Ramaderia	 •	

CAECV	•	637	593	002	•	ca_satorres68@hotmail.
com	•	

COL·LECTIU PASTENAGA

Otos	•	Hortalisses.	Conserves.	Fruits	secs	•	SPG	
+Bo	•	Damien	Chevet	692	184	280/	Lluc	633	700	
617	•	c.pastenaga@gmail.com	•	

MENJABIO

Albaida	•	Hortalisses	•	Lluis	Albert	629	643	128	
•	info@menjabio.com	•	

L’Alacantí

AGROMUTXAMEL

Mutxamel	 •	 Hortalisses	 i	 fruites	 •	 agromutxa-
mel@gmail.com	•	

CEL I SOL

Partida	Benaud,	Mutxamel	•	Hortalisses	i	fruites	•	
Daniel	Morante	669	925	148	•	verduresecologiques@
gmail.com	•	
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CULTIVARTE

Elx,	Torrellano	 •	Hortalisses	 i	 fruites	 •	Vicente	
608	571	692	•	vibordera@gmail.com	•	

ECOLLAVOR

Bacarot	 •	 Plançons.	 Llavors.	 Insumos	 agricolas.	
Hortalisses	•	Rafa	966	355	030/	Cristina	678	083	
286/	Elena	680	174	793	•	ecollavor@gmail.com	•	

FELIP VICEDO

Agost	 •	 Fruites	 •	 617	 796	 034	 •	 felipevicedo@
gmail.com	•	

FERRAN BOLTA

Agost	•	Fruites	•	606	616	820	•	

L’ECORAYA

Camí	de	l’Ibis,	l’Alcoraia,	Alacant	•	Hortalisses	i	
fruites	•	Jose	Antonio	Rubio	600	453	044	•	josuvi-
lla@hotmail.com	•	

MASSAXUXES

Xixona	•	Torrons	•	CAECV	•	Marta	620747107	

/	Montse	687	865	639	•	massaxuxes@gmail.com	•	

PRANA DE SEMILLAS

Alacant	•	Barreta	energètica	•	696	056	916/	699	
518	843	•	info@pranadesemillas.com	•	

TERRATRÈMOL

El	Bacarot	•	Hortalisses	i	fruites	•	alacantcoope-
rativa@yahoo.es	•	

TOCATERRA

Agost	•	Conserves	•	Vicky	606	331	929	•	tocate-
rraagost@gmail.com	•	

TURRONES LA COLMENA

Xixona	•	Torrons	•	965	613	356/	607	738	410	•	
turroneslacolmena@gmail.com	•	

L’Alcalatén

BIOPENYAGOLOSA

Vistabella	del	Maestrat	•	Hortalisses	•	info@bio-
penyagolosa.com	•	
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FRANCISCO VILLALONGA

Alcora	•	Hortalisses	•	653	407	922	•	fvillalonga@
yahoo.com	•	

JORGE BARREDA I FELIP GUIDOTTI

Xodos	•	Pataca	•	620	965	226/	653	194	767	•	ba-
rredin@gmail.com	•	mecomprens@hotmail.com	•	

L’Alt Millars

MAS DE LA MATEBA

Cortes	d´Arenós	•	Cereals	•	653	391	717	•	info@
maslamateba.org	•	

MOLINO DEL VILLAR

Sucaina	•	Fleca	•	964	760	826	•	

L’Alt Palància

LA BIOFRANQUESA

Caudiel	 •	Hortalisses	 i	 fruites	 •	690	161	978	 •	
labiofranquesa@gmail.com	•	

LA FERME DE SERAPIO

Caudiel	 •	Fruites.	Conserves	 •	Bea	 i	Copo	964	
764	427/	626	738	614	•	beagourdin@hotmail.com	

MAS DE NOGUERA

Mas	de	Noguera,	Caudiel	•	Ramaderia.	Cereals.	
Hortalisses	 i	 fruites.	Allotjament	•	964	144	074	•	
masdenoguera@masdenoguera.coop	•	

MASIA D’ARRIBASSADA

El	Toro	•	Ramaderia.	Cereals	•	Miguel	i	Mª	Isa-
bel	653	780	351	/	964	123	082	•	misabelherrero@
hotmail.com	•	

RED TERRENO

Navajas	•	Asociación	de	productores/as,	transfor-
madores/as y consumidores/as de alimentos ecológi-
cos	•	redterreno@gmail.com	•	

TUTA REVOLUTA
Segorb,	 Castelló	 •	 Hortalisses	 i	 fruites	 •	

Paco	 Morcillo	 	 679	 27	 34	 84/	 605	 25	 51	 60	 •	
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caixaverdures@gmail.com	 •	 tutarevoluta.wordpress.
com	•	

L’Alt Vinalopó

JOSÉ TOMÁS MOLINA PRATS

Cascante,	Villena	•	Hortalisses	•	José	Tomás	Mo-
lina	635	128	036	•	mprats120@hotmail.com	•	

LA HUERTECICA

Villena	•	Hortalisses	i	fruites.	Ramaderia	•	César	
664	710	821/	Alejandro	646	133	567	•	lahuerteci-
ca@gmail.com	•	

L’OLI DEL XISPES

Beneixama	 •	Oli	 •	Mª	 José	 i	Francesc	965	822	
475	•	lolidelxispes@gmail.com	•	www.lolidelxispes.
com	•	

PEPE FERRÁNDIZ

La	Canyada	de	Biar	•	Fruites.	Oli.	Vi	•	Pepe	Fe-
rrándiz	608	463	884/	965	820	298	•	info@fruitec.
es	•	

RAFAEL CANTÓ

Polovad,	Villena	•	Oliva.	Fruites.	Fruits	secs.	Fle-
ca.	Cosmetics	•	Rafael	Cantó	608	136	455	•	arcoi-
risvillena@yahoo.es	•	

TONI SORIANO

Villena	 •	 Hortalisses	 i	 fruites.	 Plantes	 aromàti-
ques	i	ornamentals	•	965	34	83	67	•	

Les Comarques Centrals

XARXA LLAURADORA DE LES COMAR-
QUES CENTRALS

	 •	 Hortalisses	 i	 fruites.	 Oliva.	 Vi.	 Fruits	 secs	 •	
SPG	+Bo	•	info@xarxallauradora.net	•	

L’Horta

L’ AGRET.NET

Rocafort	•	Hortalisses	i	fruites	•	Ferran	627751676	
•	lagret.net@gmail.com	•	www.lagret.net	•	

AGRICULTURA NATURAL

El	Puig	•	Hortalisses	 i	 fruites	•	Antonio	Miguel	
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Torres	 696	 793	 664	 /	 634	 570	 406	 •	 amt61a@
gmail.com	•	

AGRICULTURA SANA

Alboraia	•	Hortalisses	•	SPGEcollaures	•	Ortega	
616	672	246	Víctor	627	785	188	•	agriculturasana-
valencia@gmail.com	•	

AGROFEVER

Godella	 •	 Hortalisses	 i	 fruites.	Tenda	 Camí	 de	
l’Horta	a	Godella	•	CAECV	•	Susana	682	444	477/	
Empar	605	402	090	•	agrofever@gmail.com	•	www.
camidelhorta.com	•	

AGROLIFE

Alcàsser	•	Hortalisses	•	722	500	175	•	lcagrolife@
gmail.com	•	

ALBERT MARTÍ

Meliana,	Carpesa	i	Albalat	•	Hortalisses	•	Albert	
600	013	428	•	albertparsons_project@hotmail.com	
•	

COOPERATIVA L’AIXADA COM EIXIDA

Picassent	•	Hortalisses	i	fruites.	Cosmetics.	Fleca	
•	SPGEcollaures	•	Raül	Silla	673	780	183	•	coope-
rativaaixadacomeixida@gmail.com	•	

DESCOBREIX HORTA

Borbotó	 •	Hortalisses	 i	 fruites	 •	 Fernando	 653	
854	 120	 •	 fernando@descubrelhorta.com	 •	www.
descubrelhorta.com	•	

EL HORNO DE LA HUERTA

Camí	del	Pou	d’Aparisi,	68,	València	•	Fleca	•	el-
hornodelahuerta@yahoo.es	•	

EL HUERTO DE MASÍAS

Montcada	de	l’Horta	•	Hortalisses	i	fruites	•	Milo	
655	920	237	•	milo118@hotmail.com	•	

EL LLICSÓ

Carrer	de	Velázquez,	26,	46018	Valencia	•	Nando	
651	33	22	63	•	ecollicso@hotmail.com	•	
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EL REBROT DE HORTA

Catarroja	•	Hortalisses	i	fruites	•	CAECV	•	Fran	
661	810	755/	Datxu	646	391	797	•	elrebrotdelhor-
ta@gmail.com	•	

FET EN HORTA

Meliana	•	Hortalisses	i	fruites	•	CAECV	•	Vicent	
636	 969	 361	 •	 fetenlhorta@gmail.com	 •	 coman-
des@fetenlhorta.com	•	www.fetenlhorta.com

HORTA DIRECTA

Partida	La	Foia,	Albal	•	Hortalisses	•	Andrea	i	Es-
ter	618	10	36	37	-	654	17	07	62	•	lhortadirecta@
gmail.com	•	www.lhortadirecta.com	•	

KALOU I LA LLUNA

	 •	 Hortalisses.	 Formació	 •	 verdurasolidaria@
gmail.com	•	verdurasolidaria.wordpress.com	•	

LA DINAMO ACCIÓ SOCIAL

Godella	•	Hortalisses	•	685	497	503	•	centrode-
dialadinamo@gmail.com	•	

LA FANECÀ

Alboraia	 •	 Hortalisses.	 Xufa.	 Botiga	 a	 Alboraia	
•	CAECV	i	SPGEcollaures	•	Botiga	961	338	697/	
Producció-Xandre	601	062	618	•	lafaneca@lafane-
ca.net	•	

L’EKOROCA

Meliana	 •	Hortalisses.	 Botiga	 •	 Ximo	 655	 348	
282/	Mar	622	124	774	•	info@lekoroca.com	•	

L’HORT DE CARMEN AGROECOLOGÍA

Alcàsser	•	Hortalisses	i	fruites	•	SPGEcollaures	•	
Francesca	663	624	025/	Raúl	685	014	100	•	hortde-
carmen@gmail.com	•	www.hortdecarmen.es	•	

MOLÍ DE BARRAQUETA

Albalat	dels	Sorells	•	Hortalisses	•	Vicent	Marco	
625	838	927	•	vicenthorta@gmail.com	•	

PAN DE SOL
Alboraia,	 Horta	 Nord,	 País	 Valencià	 •	 Fleca	 •	

SPG	ecollaures	 •	633	511	761	•	panesdesol@out-
look.com	•	
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PUNT MIG

Picanya	•	Hortalisses	i	fruites	•	David	650	10	02	
86	•	puntmig@gmail.com	•	facebook:PUNT-MIG	
•	

QUATRE FANECAES I MITJA

Alboraia,	Horta	Nord,	País	Valencià	•	Hortalisses	
i	fruites	•	Víctor	627785188/	Ortega	616672246	•	
agriculturasanavalencia@gmail.com	•	victor.agricul-
turasanavalencia@gmail.com	•	

RITXI (RICARDO LOSTADO)

Meliana	•	Hortalisses	i	fruites.	Oli	•	SPGEcollau-
res	•	693	800	493	•	

SALVEM CATARROJA

Catarroja	•	Hortalisses	i	fruites	•	correo@salvem-
catarroja.org	•	

SILVESTRE CARCELLER

Les	Cases	de	Bàrcena	•	Hortalisses	 •	CAECV	•	
Silvestre	639	379	093	•	sil.carceller@ono.com	•	

TERRA I XUFA

	 •	Hortalisses.	Xufa	 i	derivats.	Conserves.	Oli	 •	
CAECV	•	Enric	Navarro	i	Valls	677	323	677	•	en-
ric@terraixufa.com	•	www.terraixufa.com	•	

VERDURES ECOLÒGIQUES ÀNGEL I EVA

Picassent	•	Hortalisses	i	fruites	•	CAECV	•	Eva	i	
Àngel	619	33	87	86	•	evaiangel@yahoo.es	•	

VICENT MARTÍ

Alboraia	•	Hortalisses	i	fruites	•	961	856	919	•	

VÍCTOR LACRUZ

Foios	•	Hortalisses	i	fruites.	Mel.	Insumos	agricolas	•	
CAECV	•	961	480	754	•	

VORASENDA

Carpesa	•	Hortalisses	i	fruites	•	SPGEcollaures	•	Xavi	
655	030	315/	Bert	633	223	081	•	agroecologia@vora-
senda.es	•	
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XUFACITY - GAVACS

Carrer	Assumpció	7,	Alboraia	•	Hortalisses	 i	 fruites.	
Conserves	 i	 transformats.	Fleca	•	SPGEcollaures	•	626	
968	672	/	695	806	782	•	xufacity@hotmail.com	•	www.
xufacty-alb.blogspot.com	•	facebook/xufacity

L’Horta i el Camp de Túria

BIOTÚRIA – PAU COMPANY – SERVIMVIDA

Llíria	 i	 Picanya	 •	 Hortalisses	 i	 fruites.	 Conserves	 i	
transformats	•	CAECV	CV	–	3048	–	PV	(productor);	
CV	 –	 3610	 –	 E	 (elaborador);	 SPGEcollaures	 •	 Pau	
633337883	•	info@bioturia.com	•	www.bioturia.com	•	
www.conservadelturia.com

HORTSOSTENIBLE

Nàquera,	Serra,	Les	Cases	de	Bàrcena	•	Hortalisses	i	
fruites	•	CAECV	i	SPGEcollaures	•	Vicent	Gil	654	652	
827	•	hortsostenible@gmail.com	•	hortsostenible.jimdo.
com	•	

Teruel

LA GARCÍA

Mas	de	La	García	 s/n,	Olba	•	Hortalisses	 i	 fruites	 •	
Ester	i	Xurro	696	355	314	•	estergalana@yahoo.es	•	

PARAISO ALTO

Manzanera	•	Hortalisses.	Llavors	•	Toni	659	796	296	
•	verdurasdelparaiso@gmail.com	•	



148

RECURSOS I 
ORGANITZACIONS

El Camp de Túria

CA L’HORTOLÀ

Nàquera	•	Botiga	de	productes	per	a	l’hort	ecolò-
gic. Especialistes en llavors de varietats locals, fitosa-
nitaris,	adobs	i	pinso	de	gallines.	Tot	ecològic	•	673	
813	989/	638	125	693	•	info@hortola.com	•	www.
hortola.com	•	

El Comtat

COL LECTIU L’ESQUELLA

Agres	•	Estudi,	defensa	i	promoció	del	patrimoni	
rural i, especialment, ramader, de la Valleta d’Agres 
i	les	comarques	centrals.	•	Anna	695	674	473	•	co-
lectiulesquella@gmail.com	•	

El Racó d’Ademús

ASOCIACIÓN ALBAR

Castielfabib	 •	 Estudiar,	mantenir	 i	 recuperar	 la	
biodiversitat del Racó d’Ademús i promoure el des-
envolupament	 integral	 sostenible	 de	 la	 comarca	 •	
650	582	360	•	albar@elrincondelabiodiversidad.org	
•	info@elrincondelabiodiversidad.org	•	

Estatal

REVISTA SOBERANÍA ALIMENTARIA, 
BIODIVERSIDAD Y CULTURAS

Estatal	•	Publicació	d’informació,	debat	i	reflexió	
sobre temàtiques rurals sota una òptica política de 
sobirania	 alimentària.	 •	 No	 pensem	 que	 siga	 im-
prescindible	en	aquest	cas...	gràcies.	•	info@sobera-
niaalimentaria.info	•	soberaniaalimentaria.info	•	@
RevistaSABC https://www.facebook.com/revistaso-
beraniaalimentaria#
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L’Alacantí

BANC DE LLAVORS DE L’ALACANTÍ

	 •	Banc	de	 llavors	de	 la	 comarca	de	 l’Alacantí	 i	
limítrofs	 •	 662	 089	 789	 •	 llavorsdalacant@gmail.
com	•	

La Foia de Bunyol

HUERTA-JARDÍN DEL BOTICARIO

Macastre,	 Foia	 de	 Bunyol,	 València	 •	 Agroeco-
logia, Permacultura, Transició. Agricultura Sinèrgi-
ca,	 formació,	 sensibilització,	assessorament	•	 Inma	
Blasco	i	Carlos	García	680	348	442	•	eco@huerta-
delboticario.org	•	www.huertadelboticario.org	•	

La Plana Alta

CUINATUR

Castelló	de	la	Plana	•	Empresa	dedicada	a	la	ges-
tió de menjadors escolars sostenibles. Treballem amb 
productes	frescos	i	de	temporada	•	Fèlix	Segarra	964	
24	74	40	•	info@cuinatur.com	•	

ECOXARXA CASTELLÓ

Casal	Popular	de	Castelló,	Castelló	de	la	Plana	•	
Xarxa d´intercanvi i moneda social (CES, Comuni-
ty	ExchangeSystem)	•	ecoxarxacastello@riseup.net	•	

VÍA RURAL

Castelló	de	la	Plana	•	Desenvolupament	rural	en	
el marc de l’agroecologia. Recuperació de varietats 
autòctones,	turisme	cooperatiu,	etc	•	Nacho	Lánde-
rer	650	581	215	•	viarural@viarural.org	•	

La Serrania

ECOLOGISTAS EN ACCIÓN LA SERRANÍA

	 •	Custòdia	del	 territori	 i	 la	defensa	de	 la	 terra.	
Projectes de recerca i denúncia de greus agressions a 
la	terra	•	Luis	Suller	“Porrio”	656	947	510	•	ecolo-
gistas.serrania@gmail.com	•	
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Les comarques de Castelló

XAC - XARXA D’AGROECOLOGIA DE CAS-
TELLÓ

Castellón	•	Plataforma	d’organitzacions	que	tre-
ballen l’agroecologia, la cultura agrària i rural, la 
biodiversitat	 i	 la	 Sobirania	 alimentària	 •	 Salvador	
Piñón	964	510	031/	671	815	399	•	xarxadagroeco-
logiacastello@gmail.com	 •	 http://xarxadagroecolo-
gia.wordpress.com/	•	

L’Horta

ASSOCIACIÓ PERIFÈRIES

València	•	Organització	social	de	solidaritat	inter-
nacionalista	•	963	293	904	•	periferies@periferies.
org	•	

CÀTEDRA TERRA CIUTADANA
València	•	Experiències	de	formació	i	sensibilització	

en agricultura, alimentació i desenvolupament rural 
•	963	779	997	ext	(79997)	•	info.tierraciudadana@
upvnet.upv.es	 •	 Twitter:	 @TCiudadana_UPV	 •	
Facebook: Catedra Tierra Ciudadana UPV

CERAI - CENTRO DE ESTUDIOS RURALES 
Y AGRICULTURA INTERNACIONAL

Seu central: Camí del Port, s/n, 46470 Catarroja, 
València

Seu a la UPV: Camí de Vera s/n. Edifico 3C 
46022,	 València	 •	 Desenvolupament	 rural	 i	 pes-
quer sostenible amb la perspectiva de la Sobirania 
Alimentària. Seu central: Camí del Port, s/n, 46470 
Catarroja, València, Tel: +34 96 3521878. Seu a la 
UPV: Camí de Vera s/n. Edifici 3C 46022, Valèn-
cia,	Tel:	+34	963	879	176	•	Piero	Carucci	963	52	18	
78	•	info@cerai.org	•	www.cerai.org

DEL CAMP A LA TAULA

Albal	•	Treballem	per	a	la	creació	d’un	marc	social	
i econòmic que impulsi els principis de sostenibili-
tat	i	desenrotllament	local	•	José	Ramón	Benavent	
635	363	602	•	info@delcampalataula.org	•	
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INGENIERÍA SIN FRONTERAS VALENCIA

Camino	de	Vera,	València,	Spain	•	Treballem	per	
una societat organitzada, participativa , crítica, soli-
dària i alegre, en construcció des de l’autogestió dels 
territoris,	pobles	i	cultures	•	Emilie	963	879	178	•	
tecnico.sobal@valencia.isf.es	•	

LA RECOVERA

València	•	Distribució	 i	bicirepartiment	de	pro-
ducte.	Promoció	de	menjadors	ecològics	•	630	600	
390/	 699	 136	 330	 •	 larecovera@larecovera.es	 •	
www.larecovera.es	•	

LLAVORS D’ACÍ

València	•	Conservació	de	varietats	locals	i	el	co-
neixement	agrari	associat	a	elles	•	Marta	646136184	
•	llavorsd@llavorsdaci.org	•	

PER L’HORTA

València	•	Moviment	social	catalitzador	d’accions	
i polítiques per la protecció de l’Horta Seu a Ca Re-

volta:	Sta	Teresa,	10	-	46001	•	perlhorta@perlhorta.
info	•	www.perlhorta.info	•	

SEMBRA EN SAÓ

Valencia	i	voltants	•	Paco	Morcillo	605	255	160	•	
paco.morcillo@gmail.com	•	

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE AGRICULTU-
RA ECOLÓGICA (SEAE)

Catarroja	 •	 Promoció	 defensa	 de	 la	 producció	
ecològica.	•	Victor	Gonzálvez	961267200	•	seae@
agroecologia.net	•	proyectos@agroecologia.net	•	

UTÓPIKA

València	 •	Col.laboració	 entre	Universitat	 i	 So-
cietat	Civil.	 	Investigació-acció	participativa	•	uto-
pikaupv@gmail.com	•	

VETERINARIOS SIN FRONTERAS - JUSTI-
CIA ALIMENTARIA GLOBAL

Calle	Alegret,	10,	sala	1,	València	•	Associació	per	
a la promoció de la Sobirania Alimentaria. Projectes 
en col·legis, cursos i xarrades a professorat i AM-
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PES.	 Investigació	 i	 incidència	 política	 •	 615	 069	
001	•	vsfvalencia@vsf.org.es	•	www.veterinariossin-
fronteras.org	•	

XUSSO BLANCH

Godella	•	Distribuïdor	de	productes	•	Xusso	680	
359	384	•	xusso@ono.com	•	

L’Horta i la Diània

SPGECOLLAURES

	 •	 Construint	 la	 Sobirania	 Alimentària	 des	 de	
l’agroecologia i l’autogestió en un sistema que aplega 
producció, grups de consum i organitzacions socials 
•	spgecollaures@gmail.com	•	www.ecollaures.org	•	

Tot el País Valencià
+ BO
	 •	 Sistema	 participatiu	 de	 garantia	 de	 la	 Xarxa	

Llauradora per generar noves formes de relació entre 
productors i consumidors basades en la participació i 
la confiança. Defensant els criteris de l’Agroecologia i 
la	Sobirania	alimentària	•	xarxallauradora@gmail.net	
•	www.xarxallauradora.net	•	

LES ESPIGOLAORES

	 •	Espigolem	 allà	 on	ELLES	 volen	Volem	 espi-
golar la memòria oral viva de les dones a L’Horta 
en	una	investigació	col·	lectiva.	•	Natàlia		650	101	
669	 •	 lesespigolaores@gmail.com	 •	 Facebook:	 Les	
Espigolaores

PLATAFORMA PER LA SOBIRANIA ALI-
MENTÀRIA DEL PAÍS VALENCIÀ

	 •	És	un	 espai	que	 aglutina	productors/es,	 con-
sumidors/es, iniciatives, organitzacions i col lectius 
que treballen per la Sobirania Alimentària al País 
Valencià	•	plataformasobalvalencia@gmail.com	•	

SAMARUCDIGITAL

València	 •	 Samarucdigital	 (samarucdigital.com)	
es un portal d’informació ambiental que ofereix 
de manera prioritària tot tipus de continguts sobre 
la	Comunitat	Valenciana	 •	 649	 886	 212	 •	 info@
samarucdigital.com	 •	 http://samarucdigital.com	 •	
https://www.facebook.com/samarucdigital
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Caliu Espai Editorial pretén ser una eina de creació 
de discurs per als moviments socials. Un instrument 
editorial que contribuïsca a generar sabers des de la 
cultura popular, en català i amb voluntat transfor-
madora de la realitat que vivim, ara i ací. Creiem 
que, per a fer front a aquest sistema socialment in-
just i mediambientalment insostenible que avant-
posa l’acumulació de capital a la reproducció de la 
vida, és fonamental crear i consolidar espais propis 
que treballen en la construcció d’alternatives al mo-
del hegemònic. 

Però, per a fer-ho possible, necessitem el teu su-
port. Amb la teua ajuda contribuiràs a fer possible 

el nostre projecte editorial, promocionaràs la lectura 
en català i la cultura popular i valors com el coope-
rativisme i l’assemblearisme. Subscriu-te per 40 eu-
ros a l’any i rebràs  els quatre llibre que editem cada 
curs, algunes de les publicacions extra que editem 
durant el curs i el llibre que tries entre els publicats 
els cursos anteriors. A més, t’enviem gratuïtament 
els exemplars a casa.

També vos agrairíem que ens féreu arribar les 
vostres crítiques o suggeriments sobre els llibres o 
el projecte a: 

caliuespaieditorial@riseup.net








