
PETITES IDEES 25. Cireres de l'Hort del Cándido

A la Cooperativa Candela podem fer comanda de cireres a la 

comanda setmanal fins que s'acabi la temporada.

Sobre el projecte: L'hort del Cándido

“L’hort d’en Cándido” , tal i com el seu nom indica, són 8 hectàrees de 
terreny  plenes  d’oliveres,  arbres  fruiters  i  horta  que  en  Cándido 
Marquez Barroso ha anat plantant i cuidant durant més de 30 anys. Ell 
ara en té 77 i ja fa uns 3 anys que intenta cedir l’ús del seu patrimoni 
a  qui  estimi  i  desitji  cuidar-lo  i  rebre  els  seus  fruits.
A l’agost de 2011, un grup local de la Cooperativa integral catalana a 
Terrassa  ens  vam  interessar  per  l’oferiment  d’en  Cándido.  Desde 
llavors hem estat ajudant i  aprenent d’ell,  alhora que hem aportat 
també la voluntat de fer cultiu ecològic mitjançant el treball col·lectiu.
La vida al camp té uns handicaps diferents que la vida industrial de la 
ciutat. La vida a pagès no enten de sous a fi de mes, de vacances, de 
preus per hores o de remuneracions. A l’hort d’en Cándido una persona 
guanya molt en formació en l’autosuficiència i pràctica en el treball 
comunitari, alhora que pot reduir moltíssim la despesa en necessitats 
bàsiques.

Des de llavors, diverses persones hem anat treballant i invertint el que 
podiem per cuidar dels arbres i plantar a l’hort. Alguns en sabem una 
mica,  d’altres  no gens.  Estem aprenent  de tot:  oliveres,  figueres, 
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presseguers, cirerers, pomers, vinya, tota mena de productes d’horta, 
apicultura, gallines, cabres, energia solar, bioconstrucció i tot allò que 
tingui a veure amb l’autosuficiència.

Temporada de cireres
Ara  s'inicia  la  temporada de cireres,  i  des  de l'hort  del  Cándido 
proposen o bé anar a collir-les amb elles, de dilluns a divendres
(a les 07:00 a Estació FGC de Terrassa o al mateix Hort).
També en fan comandes a cooperatives, grups, etc.
El Preu serà de 3’5 €/Kg tota la temporada (3€ si es van a buscar a 
l’Hort)
(Es podrà abonar la meitat del preu en Moneda Social, fins a 3Kg)

Per més informació:

lhortdencandido@gmail.com
lhortdencandido@cooperativaintegral.com
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