
ASSEMBLEA MENSUAL CAN PUJADES
7 de juny de 2022

Assisteixen: AnnaA, Anabel, Bart, Erik, Henk, Nathalie, Salva, i AnnaB
Excusen assistència: Nico, Jordi, Mariela i Bruno, Juanjo, Marta, Susana, GiselaR, Miriam, 
Claudia, AnnaM, Isa

0. ALTES I BAIXES
No hi han baixes i tenim dues peticions per entrar de dues sòcies noves:
a) Maria+ Clara Coll del Mas Guimbau, que s'apunten a col·laboracions puntuals i és per això que 
dedicarien esforços a Esdeveniments i a Consum,
b) l´Aina Pi, ocupant de la BBAA que vol entrar a Proveïdors i Consum 

Acceptem totes les altes.

1  .   RETORN FIRA AGRICOLA  
Comentem la celebració de la Fira, que ha estat molt positiva. Els paradistes van quedar 
contents, el tast de vins, senglar i gelat (la part de menjar que vàrem organitzar nosaltres) van 
tenir èxit, els tallers i l’espai de presentacions també, els roll ups fets per la gent d’imatge 
gràfica van agradar, la música dels Bokashi també… 

Va haver-hi festa after hours entre gent de la coop i els nostres proveïdors!

Per tal d’evitar l’acumulació de rebuig, la coop va adquirir una sèrie d’atuells i gots, que 
s’incorporen al nostre estoc de menage que ja teniem. Amb tot el que disposem, en aquests 
moments tenim capacitat d’organitzar qualsevol esdeveniment sense fer rebuig!

Vàrem fer un superàvit d’uns 400 euros i ens queda el remanent de la subvenció, d’uns 800 
euros (no hi era el Jordi per corroborar aquests números!). Les liquidacions estàn penjades al 
drive d’Esdeveniments. Tornem a comentar la possibilitat de comprar un tendal i un parell de 
taules amb bancs. També la possibilitat pel proper any de fer alguna aportació als músics, que 
van actuar de franc.

La GiselaR va fer la ressenya de la Fira que ha sortit publicada en el número de la Vall de Vidre 
d’aquest mes.

2. LOGO, NOM I LEMA 
Aprobem la iniciativa, comentada reiteradament, de fer servir la mà i la pastanaga com el nou 
logo de la coop.  

Segons el nostre règim jurídic, som l’”Associació Can Pujades” i així ho utilitzem als nostres 
documents oficials. No obstant, a tothom ens agrada el terme “cooperativa” que és el que 
solem utilitzar informalment i que expressa la idea de cooperar. Constatem que la majoría de 
cooperatives de consum tenen també com a règim jurídic l’associació. 



Per altra banda, creiem que cal incorporar els conceptes d’agroecología i Collserola, per tal 
d’apropar-nos més a les nostres activitats reals i al nostre entorn d’actuació. 

Així, decidim modificar lleugerament el nostre lema, que fins ara era Cooperativa de Consum 
ecológic de Vallvidrera i que ara ens anomenarem Can Pujades. Cooperativa de Consum i 
A  groecología de Collserola.    (Mariela)

3. CONSUM
Informem que sembla que hi ha alguns problemes en la comercialització del xai de la proba pilot
de pasturatge. Ens ofereixen la possibilitat de comprar xai, amb un màxim de 3 xais per 
setmana. Són uns xais d’uns 12 kilos que es podrien demanar d’aquesta manera:

sencer sense tallar, 130€
sencer tallat, 150€
Mig sense tallar, 70€
Mig tallat, 80€

Proposem fer una compra un cop al mes. Per tal de no perjudicar els altres proveïdors de xai 
que podem tenir, dedicim estudiar fer rotacions entre els diferents proveïdors: Montoya, 
Manolo, Dani (proba pilot) i Jordi. (Anna Anglí)

Farina: es demana investigar la possibilitat d’un proveïdor de farina. (Erik)

4. ALTRES
Es comenta les despeses necessàries per anar al mercat, que no sabem exactament quines són i
altres qüestions relatives a l’espai. Decidim que a la propera assemblea cal abordar el tema, 
tenint més informació. 

La Festa d’Estiu de la coop,  juntament amb proveïdors, s’aplaça possiblement al setembre, per 
falta de dates properes ara. 

5. INFORMACIONS I PROJECTES
Jornada d’horts d’autoconsum i mercat de planter de tardor: tutelada per Arran de Terra, la 
jornada pretén posar de relleu la importància de la producció agrària d'autoconsum com 
a garant de diferents funcions més enllà del seu caràcter recreatiu. Sovint l'ús recreatiu 
eclipsa el potencial dels horts, quan és molt més que això: la producció d'autoconsum 
compleix una funció alimentària, ecològica i social molt rellevant. Aquesta jornada 
pretén recollir els atributs que converteixen als horts en un element indispensable per a
l'impuls de sistemes alimentaris més justos i sostenibles des de diferents punts de vista. 
Adreçat a persones hortolanes, administracions públiques i entitats. 

Incorporarem també un mercat de planter i llavor de tardor, amb la intenció de fer-ne 
dos l’any, un d’horta d’estiu i un d’horta d’hivern.

La jornada hauria de celebrar-se a principis d’octubre, no més tard si volem fer mercat 
de planter. (Esdeveniments i tothom qui hi estigui interessat)

Contracte Agrari de Collserola. Ajut a serveis ecosistèmics a la pagesia: en el marc d’Alimentem 
Collserola, s’ha signat el Contracte Agrari de Collserola. El CAC, pretén compensar 
econòmicament els serveis que ofereix la pagesia al Parc a través d’una convocatòria de 
pagaments específica, oberta a tots els projectes professionals dedicats al sector primari de la 
Serra i l’àrea de pre-Parc. Amb ell, a més, es fomentarà una millora de les pràctiques 



agroramaderes i una Transició Agroecològica de l’activitat agropecuaria al Parc. Els ajuts van en 
una forquilla de 3.000 a 5.000€ amb la possibilitat d’augmentar el proper any. 
https://parcnaturalcollserola.cat/pla-agropecuari/alimentem-collserola/contracte-agrari-de-
collserola/

Carbonera de Collserola: ja treballa l'equip motor que impulsa la recuperació del carboneig a la 
serra de Collserola.Un projecte que pretén recuperar i visibilizar aquest ofici ancestral lligat al 
bosc i la gestió forestal. I fer-ne pedagogia. Intenten encendre la primera carbonera de 
Collserola la propera tardor, amb un projecte de gestió forestal a Can Monmany i ja tenen 10 
tones d’alzina reservades. (AnnaA)

Vallvidrera, Juny de 2022
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