
 

TRES QUARTERES  – Un projecte de petita pagesia  
i de producció ecològica 

 
Tres quarteres és un col·lectiu format per dues persones que fa dos anys van començar a fer de 

pagès. 

Van començar amb un hort petit, després es canvien a una finca de 1 ha a la zona de Gallecs i 

finalment estan en un hort en el municipi costaner de Cabrera de Mar a 25 km de Barcelona. És 

una finca de 5,5 ha que es denomina el Clot de Bartrina, envoltada de bosc, amb aigua abundant i 

bon clima per fer verdures tot l’any. Aquesta finca la comparteixen amb un altre projecte de petita 

pagesia, que es diu La Nansa. 

L’hort està obert a tots els cistellaires que vulguin anar a visitar-lo , donar un cop de mà o a 

aprendre entre tots com fer horta. 

El pilar fonamental del seu projecte és la producció. Com a joves pageses aposten pel relleu 

generacional al camp i valoren la importància de l’existència de petits pagesos al territori per 

garantir la sobirania alimentària. 

Per això, decideixen treballar una relació directa amb el consumidor i fer-lo partícip actiu 

d’aquesta idea.  Aquest compromís mutu els permet d’una banda treballar de forma digna i de 

l’altra oferir verdures a un preu just per a ambdues parts. 

Pel tema de producció, fan horta ecològica (no apliquen cap tipus de producte de síntesi química) 

i utilitzen llavors de varietats antigues en molts dels seus cultius; formen part de l’associació 

Llavors Orientals, a través de la qual es vol conservar el patrimoni genètic de les comarques del 

Vallès i rodalies. 

La cistella de verdures la distribueixen setmanalment en forma de cistelles tancades els DIJOUS 

entre les 16:15 y 16:45hs, al hort de Cobi.. 

Tenen 3 tipus de modalitat de cistella de verdures, en funció del vostre consum: 

LA PETITA (3 – 3,5 kg ): 9,00€ + iva 4% 

LA MITJANA (4,5 – 5 kg): 12,00€  + iva 4% 

LA GRAN / FAMILIAR ( 6 -7 kg) 15,50€  + iva 4% 



També hi ha ous, ½ dotzena costen 2€ + iva 4%. 

Intenten que tot el producte sigui del seu hort, però sinó, tenen una xarxa de productores amb 

projectes i objectius similars amb els quals intercanvien producte. La xarxa de productors és del 

Vallès i del Maresme, sent així propera al seu projecte, pensant que el producte sigui el més local 

i fresc possible. 

Fan una previsió del contingut de la cistella cada principi de mes i ho envien per correu als 

cistellaires. En el mateix correu s’informarà dels treballs que fan a l’hort mes a mes, de les 

incidències que es troben i dels tractaments ecològics que apliquen a les verdures.  

Si vols compartir aquesta experiència amb la teva família, proporcionant-los salut, pots inscriure’t 

quan us vagi de bé al panell d’anuncis de l’AFA, a l’entrada de l’escola o a través del correu: 

afacobi@gmail.com 

S’abonarà l’import de les cistelles de tot el mes, per avançat, a principi del mateix, desprès es farà 

mitjançant domiciliació bancària amb un cost mensual de 0,20€. 

S’haurà de recollir les cistelles a l’escola COBI els DIMECRES, entre 16:15 y 16:45hs, excepte 

al Juliol que la entrega serà a las 15hs. 

Les cistelles no recollides es donaran a l’escola o a les famílies que l’escola creguin que la 

necessitin.  

La primera entrega serà el dia acordat entre comissió de les cistelles eco i pares 

interessats i hi haurà un període de proves de 4 setmanes, durant les quals les famílies podran 

adaptar la mida de la cistella a les seves necessitats. Finalitzat aquest període, no es podrà 

canviar la mida escollida. 

Durant l’any hi haurà dos setmanes en què no s’entregaran cistelles: les 2 setmanes de Nadal. La 

resta de l’any serà obligatori rebre les cistelles. 

Durant el tancament de l’escola, al mes d’agost  i principi de setembre, les famílies hauran de 

rebre les cistelles abans d’aquest període, descomptant les 2 setmanes abans esmentades. Ja 

ens posarem d’acord aleshores. 

El període de compromís és del curs 2014-2015 (fins juliol 2015). Penseu que la iniciativa haurà 

de plantar per a nosaltres especialment. 

Al repartiment de les cistelles es farà per las famílies que fan part del projecte. Cada setmana una 

família tindrà que estar a l’hort de Cobi repartint les cistelles durant mitja hora. 

Us animen a formar part d’aquest gran projecte de salut ! 

Salutacions. 
AFA COBI – Comissió Cistelles Ecològiques 
http://afacobi.blogspot.com.es/  

 

 
http://www.tresquarteres.cat 
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