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Ja tenim un nou butlletí de l’hOrtAsAnA a travès del qual us podem anar 
informant dels esdeveniments de l’hort. Hem començat l’estiu amb molta 
calor; les plantes també ho pateixen, en aquests moments el reg constant és 
imprescindible. En aquestes èpoques de calor i sequera hem de saber fer un 
bon ús de l’aigua de reg; regar els cultius segons necessitats hídriques i 
quan sigui necessari. I esperem poder tenir suficient aigua del pou per 
acabar la temporada!!!   
 
Enguany hem ampliat un pel més l’hort, hem llaurat 1500 m2 de camp 
d’userda per poder sembrar la patata tardana (Kennebec) a finals de juny. 
Aquesta patata la collirem a finals de tardor abans de les primeres gelades 
fortes i la servarem durant tot l’hivern.  
 
L’estiu és una estació on les tasques a l’hort són continues; cuidar dels 
cultius d’estiu, preparar terrenys i plantar els de tardor
hortalisses que servarem com els alls, les carbasses, patates 
primerenques…) 
 
I és ara també quan comencem a gaudir de les hortalisses de fruit, l’òrgan 
on les forces de la llum i la calor es concentren. Carbassons, mongetes, 
cogombres, tomàquets, albergínies, pebrots alegren les nostres amanides i 
sofregits. I depenent de com sigui la tardor podrem anar gaudint d’aquests 
fruits fins ben entrada aquesta estació. 
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L’estiu és una estació on les tasques a l’hort són continues; cuidar dels 
cultius d’estiu, preparar terrenys i plantar els de tardor-hivern, collir les 
hortalisses que servarem com els alls, les carbasses, patates 
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Camp de carbasses 
 

 
L’hort es vivifica travès d’aquest intercanvi d’experiències. Gràcies de tot 
cor a tots vosaltres!!! 
 
Per poder servir una cistella variada de verdura fresca
d’unes 25 espècies diferents d’hortalisses al llarg de 
 

Cistella setmanal 
 

orientat en quan a les vostres preferències i per poder anar dissenyant una 
cistella tancada més encertada al gust del consumidor.
 
 

 
 A l’hOrt-AsAnA anem rebent 
practicants com els woofers 
que conviuen amb nosaltres i 
ens donen un cop de mà amb 
les tasques de l’hort; també 
rebem ajuda de les noies i nois 
del projecte de Mosaic, i dels 
amics que estan allà quan més 
els necessites.  

travès d’aquest intercanvi d’experiències. Gràcies de tot 

una cistella variada de verdura fresca, cultivem al voltant 
d’unes 25 espècies diferents d’hortalisses al llarg de l’any. 

Això requereix d’una acurada 
planificació de dates de sembra i 
quantitats, i d’una cura específica per a 
cada cultiu. Aquesta biodiversitat 
d’espècies és la principal característica 
de l’hOrt-AsAnA. I ens motiva poder 
oferir-vos allò que cultivem i mimem. 
Les enquestes que veu omplir ens han 

orientat en quan a les vostres preferències i per poder anar dissenyant una 
cistella tancada més encertada al gust del consumidor. 



 

 
Plantant apirave 

 

A l’hOrt-AsAnaA els cultius 
creixen a l’aire lliure; rebent les 
inlfuències del sol, el vent, la pluja, 
el gel , la neu..de manera que totes 
aquestes forces de la natura hi són 
presents en el cos vital d’aquests 
aliments. 

El clima de la Garrotxa és mediterrani de tipus prepirinenc oriental. Les 
temporades de les verdures s’escurcen un parell de mesos respecte al litoral 
mediterrani. La disponibilitat d’hortalisses al llarg de l’any és menor, de 
manera que el periode de sortida de l’hivern a inici de primavera , són els 
dos mesos més crítics. Les hortalisses que es serven comencen a perdre la 
seva qualitat i les primers collites de primavera encara estan per arribar. 
 
Per contrapartida, a l’estiu l’hort és molt productiu i és precisament quan 
molts consumidors fan vancances i hem de buscar sortida a les collites per 
altres vies de comercialització. Agraïm a tots vosaltres que heu decidit no 
aturar el consum de la cistella!!! 
 
El projecte social elmonetstu es basa en una relació directa entre 
consumidor i productor. El cosumidor, consumint periòdicament la 
cistella tancada, recolça la pagesia al seu territori i coneix la realitat de 
l’agricultor. Amb el temps s’estableix una relació de confiança que pot 
permetre nous models de participació i gestió com les AMAP  
http://elmonetstu.wordpress.com/que-fem/elmonetstu/ 
 
 
 
 

 
La passada primavera vem celebrar la IIª Jornada de portes de l’hOrt-
AsAnA. A travès d’aquestes visites a l’hort, els consumidors podeu 
coneixer de més a prop com van evolucionant els cultius, les tècniques que 
emprem, i en definitiva veure d’allà on surten els aliments que mengeu. Us 
animem a que participeu en aquestes jornades sempre acompanyades amb 
una paella de verdures del xef.  
 

 

  
Paella de verdures 

 
 

“Lo que más importa es que cuando los productos se encuentren con el ser 
humano, le sean de provecho para su existencia en grado máximo. Ustedes 
pueden, ciertamente cultivar algún fruto de excelente aspecto en el campo o 
en el huerto frutal; podrá quizá llenar el estómago del hombre, pero no 
beneficiará orgánicamente su existencia interior.” Rudolf Steiner 1928, 
Curso de agricultura biodinámica. 


