
Organitzat per: 
 

FUNDACIÓ TERRASSENCA SANT GALDERIC 

 
 
• Parròquia de Sant Josep de Terrassa • Associació de Venedors del 

Mercat de la Independència 

 

• El Follet, la Màgia dels Bolets 

•
 
Fruites i Verdures Ca N’Oliveró • Cafès Prats Mercader, S.A. 

• Associació de Venedors del Mercat 

•
 
Fruites i Verdures Xavi i  

• Comerç de Patates Jaume Coll 

 

•
 
Electrònica Tort 

•
 
Fleca Carner 

• Llúcia, la Boutique de la Fruita 

•
 
Verdures de Caldes J. Masclans 

• Xarcuteria Mir  

 

 
 
  

 
 

 

Festivitat de
        SANT GALDERIC

patró de la pagesia catalana

• Cansaladeria Marcos 
• Carnisseria Munné-Mir 

• Xarcuteria Criolla 

• Carnisseria R. Vera

• Ricardo i Montse  
     Llegums cuits i plats cuinats 

 

• Petit Cor de la Parròquia de Sant Josep 

• Xarcuteria i Carnisseria Josep Solà  

•
 
Fruites i Verdures Beltran

Esmeralda, Can Rodó 
•
 
Llegums Cuits Areny Claverol  

www.fundaciosantgalderic.cat  

• Ramon Pons Planell 
• Planters Faura (El Papiol)

 

Col·laboren:  

• Agrícola Playà 

•
 
Fruites i Verdures Carme, Cal Masvalls 

• Tractors Antonio Carraro 

•
 
Xarcuteria – Cansaladeria L’Enxaneta 

• Xarcuteria Cal Ferran

• Ganiveteria Rius 

• Joan Borrós. Agricultor 
• Fruites Carreras (Merca-Vallès)

•

 

Fruites i Verdures Montserrat

Servei Oficial Pasquali

 
• Talleres Jesmara  

•
 
Avantgràfic, S.L.  

‘‘Pagesia, solidaritat i cultura’’

• Cafeteria Origen  

 
• Aviram Jordi 

 
• Cresol, la Cuina del Mercat 

 • Talló Supermercats

 

•
 
Diari de Terrassa 

 

• Garden Can Torra, Cereals i Adobs 
• Herbolari Sant Llorenç 

• Polleria Jun i Sebastiá  n  
• Polleria i Xarcuteria Gamisans 

Terrassa, octubre de 2019

del Triomf de Terrassa 

• La Botiga d’Ullastrell

• Els Campaners

• Cooperativa Vímet 

• Fruites Antonieta

• Fruites i Verdures Carolina

• Can Morral del Molí

• Món Aromàtic

• La Verdolaga



Notícies breus de la Fundació Terrassenca Sant Galderic 
 

Programa d’actes 

 

 

 

de 9 a 13 h.
- P er  correu electrònic   : escriure a mpla@fundaciosantgalderic.cat

 

21:00 h  Piscolabis i lliurament dels ajuts econòmics anuals.  
d’espigues de blat i una coca beneïdes. 

 
 

 
 
 

 

  
 

A través dels grans projectes “Terrassa Gastronòmica” i “Anella Verda” ja fa 
uns quants anys que s’estan debatent les possibilitats reals de desenvolupar 
una agricultura de proximitat al voltant de la nostra ciutat. La posada en 
marxa de noves explotacions hortícoles per part de joves emprenedors 
constitueix un motiu d’esperança que caldrà anar ampliant i consolidant. El 
dia 15 d’octubre tindrem l’oportunitat d’analitzar la viabilitat de les noves 
explotacions agrícoles. 

L’agricultura de proximitat a Terrassa 

Gràcies als esforços dels últims anys, els brotons i espigalls de col brotonera
del Vallès són cada vegada més coneguts a la nostra ciutat. Durant la 
temporada d’hivern ja són habituals a les parades dels pagesos als mercats de
Terrassa. D’altra banda, els restaurants col·laboradors els presenten als seus
menús en formes cada vegada més originals i creatives.  

Amb la col·laboració de l’associació terrassenca “El Llibre de la Vida”, l’any 
passat es va realitzar un taller de memòria agrícola amb la participació de nou 
persones relacionades amb la nostra entitat. Ara presentarem el resultat 
d’aquell taller en forma d’un petit llibret “Recull de records de la pagesia de 
Terrassa” que enriquirà el nostre patrimoni col·lectiu.  

 

Recull de records de la pagesia de Terrassa 

Col brotonera als mercats i restaurants de Terrassa 

L’any vinent la nostra entitat celebrarà els seus 100 anys d’existència. Durant 
aquest llarg període de temps els canvis de la nostra ciutat, i de l’agricultura 
en particular, han estat immensos. Per deixar constància d’aquesta evolució la 
historiadora Ana Fernández està treballant en un completíssim llibre que 
esperem presentar en un aniversari tan especial. 

S’acosta el centenari de la nostra entitat 

Aquest any l’11è Concurs de Pintura organitzat per la Societat Coral Joventut 
Terrassenca i patrocinat per la nostra Fundació, està dedicat a les parades dels 
mercats de fruites i verdures. El dia 16 de novembre a les 19 h es farà l’acte 
d’entrega de premis i s’inaugurarà l’exposició a la seu del Coro Vell (C/ Sant 
Marian, 122). 

Concurs de Pintura de la Societat Coral Joventut Terrassenca (Coro Vell) 

Dimarts 15 d’octubre 

Divendres 18 d’octubre 

Dissabte 19 d’octubre 

Diumenge 27 d’octubre 

de l’Ajuntament de Terrassa, Sr. Carles Caballero. 

18:30 h Presentació de l’estudi: "Noves explotacions agrícoles a Terrassa” 

També intervindrà el Regidor de Medi Ambient, Sostenibilitat i Energia 

Lloc: Local Fundació Terrassenca Sant Galderic (carrer Colom, 99). 

a càrrec de Joan Simó (Director de la Fundació Miquel Agustí). 

Galderic. 

Lloc: Local Fundació Terrassenca Sant Galderic (carrer Colom, 99) 

18:30 h Presentació del llibre “Recull de records de la pagesia de Terrassa” 
editat per l’associació “El Llibre de la Vida” i la Fundació Terrassenca Sant 

L’alcalde de Terrassa, Sr. Jordi Ballart, farà la cloenda de l’acte. 

a la Biomasia de Ca n’Oliveró (ctra. de Terrassa a Martorell) 

aproximadament. 
Dinar al restaurant Ca l’Esteve (Casetes de Ca n’Oliveró) 

20:00 h  Missa solemne a la Parròquia de Sant Josep de Terrassa. 

9:30 h Visita al celler de Can Morral del Molí (ctra. d’Ullastrell a Olesa) i 

Sortida a les 9:30 h del matí de l’estació d’autobusos i tornada a les 17 h 

INSCRIPCIONS: fins al 21 d’octubre. 

PREUS: Socis i parella, gratuït. Altres familiars, 20 €. No socis, 40 €

- Per telèfon: trucar a les nostres oficines (93 731 94 31) els dilluns i dijous

(inclou viatge en autocar, visites i dinar) 

S’obsequiarà  tots els assistents amb els Goigs de Sant Galderic, un pom 




