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Què és Can Perol?

Can Perol neix fa vuit anys, quan des del Parc Agrari del Baix Llobregat es va 
començar a dinamitzar la producció agrària ecològica i  la venda directa. En 
aquell  temps  l’Andreu Vila era  tècnic  de l’ADV de Fruita  del  Baix  Llobregat 
(Agrupació de Defensa Vegetal) i ja feia temps que treballava amb la pagesia 
de l’associació per incorporar mètodes de producció més sostenibles que el 
convencional.  Arran  de  l’empenta  de  l’ADV,  l’any  2006  es  van  fer  unes 
enquestes per conèixer quines eren les inquietuds principals de la pagesia del 
Parc Agrari, sobretot en temes de comercialització. Els resultats van mostrar 
que la  gran majoria  estaven venent  a  Mercabarna  uns  productes  de  molta 
qualitat a uns preus extremadament ajustats. Aquesta constatació va ser la 
que va  esperonar un grup de famílies  a apostar  per  fer  la  comercialització 
directa i arribar a les llars de Barcelona i rodalies amb producte fresc, ecològic i 
de molta confiança.

I en l'actualitat: 

Can  Perol  és  una  empresa  de  producció  i  comercialització  de  productes 
agraoalimentaris de qualitat. Can Perol està constituïda per 6 famílies amb una 
vida professional dedicada a l'agricultura.

Fa 8 anys que varem començar, junt amb altres pagesos del Baix Llobregat, un 
projecte d'assessorament agrari per tal de millorar la rendibilitat de les nostres 
explotacions, l'ADV de Fruita del Baix Llobregat. Amb el temps hem aconseguit 
introduir mesures agroecològiques en els nostres camps. Ara, volem donar un 
pas més i hem apostat fort per un nou projecte: la comercialització directa dels 
nostres productes.

Can Perol neix amb la intenció de donar un pas endavant en el sistema de 
comercialització dels productes agraris a la comarca del Baix Llobregat. Volem 
arribar directament al consumidor amb un producte d'alta qualitat que permeti 
per una banda establir  un bon preu de les nostres produccions i  per l'altra, 
poder  servir  la  demanda  que  tenen  algunes  famílies  de  producte 
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http://www.andreuvila.cat/fita.swf
http://www.diba.cat/parcsn/parcs/index.asp?Parc=9


agroalimentari de qualitat.

Que entenem, des de Can Perol, per producte agroalimentari de qualitat? El 
producte que té una molt bona qualitat organolèptica (bo de menjar) i sanitària 
(lliure de residus químics). El producte fresc és acabat de collir (en 24 hores 
arribarà del camp a la taula). Tota la producció es conrea segons els principis 
de l'agroecologia.

L'agroecologia és la base del nostre projecte. La agrecologia és una ciència 
holística  que  engloba  totes  les  accions  que  poden  influir  directa  o 
indirectament en un agrosistema. La agroecologia com a ciència, estudia tots 
els processos ecològics, socials i econòmics que afecten d'una forma o altre al 
sistema agrari. L'equilibri entre els tres tipus de processos ens donarà com a 
resultat un sistema agrari, realment, sostenible. Nosaltres busquem produir i 
comercialitzar  un  producte  que  sigui  ecològicament,  socialment  i 
econòmicament sostenible. Entenem que descuidant qualsevol d'aquests tres 
pilars el nostre projecte no té sentit.

Can Perol distribueix productes agroalimentaris ecològics (amb la certificació 
del  Consell  Català  de  la  Producció  Agrària  Ecològica)  i  productes 
agroalimentaris que segueixen les pautes del control integrat. En tot cas, tots 
els productes sempre son locals.

A més,  Can Perol  compta amb la Pastisseria  Vila  on s’hi  produeixen pans i 
pastissos de manera tradicional, una tradició que es remunta als anys 50. Al 
disposar  de  la  pastisseria,  Can Perol  us  pot  oferir  tant  els  productes  típics 
d’aquesta, com els productes transformats i/o elaborats a partir de les nostres 
fruites i verdures.

La seu de Can Perol es troba a Sant Vicenç dels Horts. En aquesta seu hi tenim 
la  Pastisseria  Vila,  l'oficina  i  l'obrador  on  es  preparen  les  comandes  de 
repartiment setmanal.

Més informació:

http://www.canperol.cat/

http://www.etselquemenges.cat/origen/can-perol-un-somni-fet-
realitat-19482/
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