
Localització al 
mercat 
Plaça Constitució i 
Plaça Sant Joan

Calendari de fruites  
i verdures de temporada
La majoria de productes de la ter- 
ra són estacionals, és a dir, van 
lligats a les estacions i la climato-
logia per seguir el cicle natural fins 
a la recol·lecció. Aquest calendari 
permet als  consumidors identifi-
car els productes propis del terri-

tori i el període de recol·lecció, per 
tant, l’època en què els podem tro-
bar al mercat.  
El calendari està fet d’acord amb 
els productes que trobem al Pene-
dès i amb l’època de collita pròpia 
del Penedès. 

Temporada de collita

generfebrermarçabrilmaigjunyjuliolagostsetembreoctubrenovembredesembre

generfebrermarçabrilmaigjunyjuliolagostsetembreoctubrenovembredesembre

Productes de la terra, km 0
El mercat de Vilafranca és un mercat centenari de llarga tradició, que ja des de l’edat 
mitjana i al llarg dels anys ha estat caracteritzat per parades de gremis i comerciants 
de cada època. 
El món rural ha tingut sempre un paper clau en el mercat, ja que des dels inicis ha 
disposat de parades de productors locals que venien al mercat de Vilafranca a vendre 
els seus productes. 
Aquests professionals del camp porten al mercat els productes de les seves ter-res, 
recol·lectats en el moment òptim de maduració, la qual cosa els permet mantenir totes 
les propietats nutricionals i de sabor. 
Els productes de la terra de producció pròpia també s’anomenen km 0, ja que no han 
hagut de recórrer un llarg camí per arribar a la cuina de casa nostra i contribueixen, 
per tant, a la reducció de l’impacte ambiental associat al transport i la mobilitat dels 
productes. El mercat representa un important canal de distribució d’aquest producte 
local, que no té intermediaris.

Mercat no sedentari dels dissabtes 
Vilafranca del Penedès

Productes de la terra, km 0Localització al mercatCalendari de sembra



Localització al 
mercat 
Rambla de Sant 
Francesc

Productes de Planter
El mercat de Vilafranca és un mercat centenari de llarga tradició, que ja des de l’edat 
mitjana i al llarg dels anys ha estat caracteritzat per parades de gremis i comerciants 
de cada època. 
El món rural ha tingut sempre un paper clau en el mercat, ja que des dels inicis ha 
disposat de parades de productors locals que venien al mercat de Vilafranca a vendre 
els seus productes. 
Aquests professionals del camp porten al mercat els productes de les seves ter-res, 
recol·lectats en el moment òptim de maduració, la qual cosa els permet mantenir totes 
les propietats nutricionals i de sabor. 
Els productes de la terra de producció pròpia també s’anomenen km 0, ja que no han 
hagut de recórrer un llarg camí per arribar a la cuina de casa nostra i contribueixen, 
per tant, a la reducció de l’impacte ambiental associat al transport i la mobilitat dels 
productes. El mercat representa un important canal de distribució d’aquest producte 
local, que no té intermediaris.

Calendari de sembra
La majoria de productes de la ter- 
ra són estacionals, és a dir, van 
lligats a les estacions i la climato-
logia per seguir el cicle natural fins 
a la recol·lecció. Aquest calendari 
permet als  consumidors identifi-
car els productes propis del terri-

tori i el període de recol·lecció, per 
tant, l’època en què els podem tro-
bar al mercat.  
El calendari està fet d’acord amb 
els productes que trobem al Pene-
dès i amb l’època de collita pròpia 
del Penedès. 

Temporada de sembra
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Mercat no sedentari dels dissabtes 
Vilafranca del Penedès

Productes de la terra,  
km 0 Localització al mercat

Calendari de fruites 
i verdures de temporada
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