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QUÈ ÉS VELLA TERRA? 

Vella Terra és la primera fira de vins i productes de la terra de qualitat natural 

que celebrarà la seva segona edició el 19 de febrer de 2017 al vestíbul de 

l'Estació del Nord (c / d'Alí Bei nº 80, 08013, Barcelona) de 12 a 22h. 

Vella Terra és un esdeveniment ideat per als artesans, les associacions a què 

pertanyen, el món de l'hostaleria barcelonina i els seus importadors / 

distribuïdors, els professionals dels mitjans de comunicació (que informaràn 

sobre ells i sobre la fira) i els amants de la qualitat natural que desitgin tastar 

aquests productes. Vella Terra brinda l'oportunitat que facin contactes amb els 

professionals del sector hostaler de dins i fora de Catalunya. 

En la primera edició vàrem comptar amb més de vuitanta expositors, entre ells 

diversos convidats d'Itàlia i França, pioners en el moviment natural al món del vi 

i de reconegut prestigi internacional. 

 



ARTESANS DE L’EDICIÓ 2016 

 

 

 

En l'edició que vàrem celebrar al Poble Espanyol de Barcelona van estar 

representats els principals artesans catalans del món vinícola (pioners i puntals 

del sector a Espanya i reconeguts -i apreciats- a Europa). 

 

CATALUNYA 

Rafael Sala, Celler Pardas, Terror al Límit, J.R. Escoda-Sanahuja, Laureano 

Serres, Porcellacik, Caves Recaredo, Jordi Llorens, Celler Mas Candí, La 

Salada, Clot de Les Soleres, Partida Creus, Casa Pardet, Finca Mas d’en Gil, 

Sicus, Cosmic, Mas Estela, Carlos Ortiz, Esther Nin, Finca Parera, Celler 

Dasca Vives, Vins de Taller i Vinyes Singulars. 

 



 

 

 

 

 

 

 

Aquí podeu consultar totes les característiques i informació de cadascun 

d'aquests artesans catalans: pioners i nous representants del món del vi 

natural, tots ells respectats i elogiats per la seva tasca a Espanya i a Europa, 

tant pel seu producte final, com pel seu respecte, treball i afecció a la terra. 

 

 

 

 

http://vellaterra.com/artesans-vellaterra/?lang=ca


ITÀLIA I FRANÇA 

De reconegut prestigi internacional, ens van acompanyar els millors 

representants del vi natural d'ambdós països, amb una gran tradició en el món 

vinícola i presents en els millors establiments hostalers del món per la seva 

excel·lència i qualitat, tant en el producte en sí com en la cura i infinit respecte 

pel medi ambient en tots els processos curatius. 

ITÀLIA 

Lammidia, Casa Caterina, Cascina Degli Ulivi, Casé, Vino del Poggio, 

Denavolo, Croci, Altura, Cascina Tavjin, Olek Bondonio, La Biancara, Gabrio 

Bini, Casa Belfi, Vigneto San Vito, Az. Agr. Montessina Emilio, Emidio Pepe, 

Cantina Margò, Tunia, Tenuta Grillo, Casa Wallace y La Stoppa. 

FRANÇA 

Laurent Lebled, Geschickt, Petit Domaine, Domaine Ballorin, Domaine de 

l’Encantade, Karim Vionnet, Domaine Reveil, Les 9 Caves, La Couleé de 

Serrant, Les Enfants Sauvages, La Tour Grise, Xavier Marchais, Méryl Croizier, 

Guillaume Gregory. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



Podeu consultar tota la informació i característiques dels artesans 

internacionals presents en l'anterior edició de Vella Terra aquí. 

 

CAFÈ, OLI, PA, FRUITA, VERDURA, CEREALS, CERVESA I VINAGRE 

El vi va ser el principal protagonista en l'anterior edició de Vella Terra, però 

també comptem amb una nodrida presència d'artesans -especialment catalans- 

d'aquests àmbits amb un comú denominador: la qualitat natural, i tot el que això 

comporta. 

CAFÈ 

Onna Cafè, Delsams Torrefacció Artesana de Cafès i Dalla Corte. 

OLI 

OliOli Biodinámico, The Barcelona Oil Company, 9 Segons, Can Gibert. 

PA 

Pa Serra, Forn Sant Josep, Cloudstreet Bakery. 

FRUITA, VERDURA I CEREALS 

Fruita Blanch, Fruita Font, Lupulina, The Brot y Marina Figueroa. 

CERVESA 

Moska, Querbeer, Segarreta, Cyclic Beer Farm. 

VINAGRE 

Vinaigrerie La Guinelle. 

 

 

http://vellaterra.com/artesans-vellaterra/?lang=ca


 

 

 



Tota aquest representació d'artesans d'aquests àmbits naturals també està 

present i disponible per a qualsevol consulta aquí. 

 

EL NOSTRE OBJECTIU 

La fira Vella Terra té com a missió conscienciar tant al món de l'hostaleria com 

al consumidor final sobre la qualitat dels productes naturals. Per això en la fira 

connectem als productors artesans (de l'àmbit del vi, cafè, cervesa, oli, pa, 

fruita, verdura i cereals) amb l'hostaleria i els amants de la qualitat natural en 

general. La connexió i el coneixement es fomenta a través del tracte directe així 

com a través de xerrades, trobades i ponències. 

 

Aquestes connexions les reforcem i refermem al llarg de l'any a través del 

nostre web www.vellaterra.com, els continguts que tractem al nostre blog i a les 

nostres xarxes socials: Facebook, Twitter, Instagram i Canal de Youtube 

busquem crear un espai d'intercanvi d'idees, informació i opinions, una 

plataforma de comunicació entre productors, el sector de la restauració, els 

distribuïdors i el ciutadà. 

Vella Terra aspira a consolidar-se com la fira de vins i productes de la terra de 

qualitat natural de referència a Espanya: una plataforma amb valors sòlids i 

duradors per connectar als professionals del món de l'hostaleria amb els 

artesans. 

Busquem connectar a tots aquells artesans i agricultors amb el món de la 

restauració, la distribució, les botigues de queviures i amb el consumidor final, 

des d'aquesta segona edició tenim a disposició un departament de comunicació 

http://vellaterra.com/artesans-vellaterra/?lang=ca
www.vellaterra.com
http://vellaterra.com/blog-vellaterra/?lang=ca
https://www.facebook.com/feriavellaterra/
https://twitter.com/vella_terra
https://www.instagram.com/vellaterra/
https://www.youtube.com/channel/UCaEqDR_gecKZhMsNbIUfb1g


digital encarregat d'informar, sensibilitzar i crear una nova forma de mirar cap a 

les qualitats del producte natural. 

El nostre objectiu és canviar i influenciar, a través d'un moviment conscient, la 

percepció dels productes naturals, que, fins ara, s’ha deixat a una part 

restringida de la nostra societat. Volem apropar-nos al producte per mitjà del 

seu productor, fora de modes i etiquetes passatgeres. 

Comptem amb la col·laboració de la ESHOB (Escola Superior d'Hostaleria de 

Barcelona) pel que fa a les tasques d'ajuda i suport als artesans presents al 

recinte firal, estrenyent així la col·laboració entre tots dos i donant el suport 

professional necessari del món hostaler a Barcelona -referent internacional-. 

 

També comptem amb la col·laboració de Dalla Corte (empresa italiana amb 

seu a Barcelona) que conjuga la seva excel·lència en l'àmbit de la fabricació de 

cafeteres amb el seu projecte Orang-Utan Coffee (reforestació i cura de la 

selva de Sumatra) en perfecta sintonia amb la filosofia de Vella Terra envers la 

cura i respecte del medi ambient. 

 

http://www.eshob.com/


Per a l'edició de 2017 ja tenim confirmada la participació d'artesans agrícoles 

del Parc Agrari del Baix Llobregat, estrenyent i consolidant així els vincles amb 

el territori català que, en breu, i gràcies a la col·laboració i interès d'aquesta 

institució, ampliarem amb els diferents parcs agraris de Catalunya. També 

col·laborarem estretament amb Turisme del Baix Llobregat per dinamitzar i 

consolidar la Xarxa de Productes de la Terra durant 2017. 

 

En aquesta segona edició comptem com a col·laboradors amb Ecoregió, la 

comunitat econòmica d'alimentació ecològica regional. Els beneficis que genera 

aquesta comunitat comporten des de gaudir de l'alimentació ecològica, invertir 

en salut, impacte social i ambiental fins a la participació en la dinamització de 

l'economia regional. 

 

 

 

 

 

 

http://ecoregio.cat/


 

 

L'Espai del Vi Català també col·labora amb Vella Terra en l'edició de 2017. 

L'Espai neix amb l'objectiu de fomentar el coneixement en profunditat dels vins 

que s'elaboren a Catalunya. La seva formació està dirigida tant a professionals 

de la restauració, la venda i el màrqueting com a aficionats al món del vi, 

pensant en tots ells com a futurs prescriptors dels vins catalans que oferiràn als 

seus locals o botigues o per aprendre a gaudir encara més de els vins catalans. 

 

 

 

L'interès que va suscitar la primera edició de Vella Terra ens ha portat a 

comprovar que hi ha un interès general en participar i fomentar aquesta 

filosofia, tant per part d'empreses privades (Aigua de Benassal, la presitigiosa 

aigua amb premis internacionals en l'àmbit de la qualitat i el respecte pel medi 

ambient serà l'aigua oficial de Vella Terra 2017) com per part d'artesans 

catalans (cada vegada amb més representació) i professionals del món de 

l'hostaleria catalana i espanyola, així com de les institucions públiques. 

Des Vella Terra consolidarem i consolidarem la relació de la fira amb la ciutat 

de Barcelona i el seu consistori. Volem ser un referent nacional i internacional i 

impulsar -i concienciar- tant al món professional com a la ciutadania de la 

importància d'aquests productes i el seu entorn. 

 

 

 

 

http://www.espaidelvicatala.cat/


 

 

Tota la información sobre Vella Terra 2017 a www.vellaterra.com 

 

http://www.vellaterra.com/


CONTACTE 

 

Direcció y organització 

Stefano Fraternali 

stefano.fraternali@vellaterra.com 

Telf. (+34) 605 607 559 

Alejandra Delfino 

direccion@vellaterra.com 

Telf. (+34) 630 386 721 

Comunicación 

Òscar Nin 

comunicacion@vellaterra.com 

Telf. (+34) 685 637 143 
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