
 

 
 
 
 

AAAAra tot just farà un any que vàrem començar a 

posar en marxa el projecte de l’hOrtl’hOrtl’hOrtl’hOrt----AsAnAAsAnAAsAnAAsAnA iiii 
elmonetstu  

Amb vosaltres es fa realitat.... Us agraïm sincerament 
la vostra participació. 

 

 

 
 

L’hivern és un temps de repòs, tot sembla mort i apagat. És també el 
moment de pensar en quins aspectes podem millorar, en quina serà la 
rotació de cultius que farem… també comencem amb els preparatius de 
planters i llavors que anirem transplantant a l’hort a mida que avanci la 
primavera. 
 
Disposem d’aliments que es serven (alls, cebes, patates, carabassa, 
tomacó…) i d’altres els anem collint de l’hort però s’han hagut de plantar a 
l’estiu (porro, bròquil, bròcoli, cols,  bleda, remolatxa, pastanaga). Tots ells 
són fruit d’una planificació molt anterior a l’hivern. 
 
 

"El que posem avui a la cistella és fruit d'una preparació prèvia que en 
alguns casos es remonta a 11 mesos enrere p.ex. la carbassa que avui 
mengem, vàrem posar a germinar les llavors al mes de març del 2011!” 

 
 
 
Com funcionem 
 
La regularitat en el consum d’una temporada, s’estableix en un “calendari 
de cistelles” que enviem per a complimentar on assenyaleu les setmanes que 
voleu la cistella. Podeu demanar una cistella a la carta per a cada cistella 
equitativa que consumiu dins de cada mes. 
 

Cistella equitativa: La cistella que venim fent cada setmana de 10 o 15 € 
amb un contingut proporcional al que produeix l’hort. A la cistella 
equitativa li apliquem un descompte d'un 10 % sobre preu final del 
conjunt de les hortalisses. 
Cistella a la carta: Cistella amb el contingut que escolliu d'un llistat  de les 
verdures que disposem.  
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Actualitat 

Hores d’ara, ens trobem que des del mes de setembre, un nombre creixent 
de cistellaires s’ha anat afegint al grup de consum. Això, per una banda, ens 
ha fet molt feliços perque és un reflex de la bona acceptació del projecte, 
però d’altra, ens hem trobat que la quantitat de verdures que vàrem plantar a 
l’estiu és insuficient. Llavors, en un context d’incertesa, no sabiem per a 
quants cistellaires plantar.  

Hem anat sortejant aquesta carència comprant a d’altres agricultors 
ecològics. El fet d’afegir hortalisses a la cistella que nosaltres no produim 
implica un augment del cost de producció de la cistella, disminució de la 
qualitat/preu, i ens allunya de la filosofia d’oferir-vos, sempre que sigui 
possible, els aliments dels quals tenim cura. 

Per tal de no agreujar més aquest fet ens hem vist obligats a reduir el 
nombre de cistelles. Es per això que des de mitjans de gener, hem deixat de 
servir als cistellaires que consumien la cistella sense una regularitat 
formalitzada.  

Pels matixos motius hem decidit aturar el servei de cistelles per 

tothom durant el mes de març i fins el dimarts 17 d’abril en que 

reemprendriem el servei. Aleshores tindrem les noves collites: all 
tendre, ceba tendre, fava tendre, bleda, espinac, enciam, rave i una 
mica més endevant pèsol, pastanaga i remolatxa. 

Les estacions es compensen 

Aquells de vosaltres que porteu més temps consumint la cistella heu pogut 
apreciar com varia la quantitat i la varietat en funció de les estacions. La 
cruesa de l’hivern repercuteix sobretot a la primavera, que paradògicament 
és el moment en que es pot disposar de menys hortalisses, doncs tot just 
comença a produir de nou l’horta. Això però es veu compensat per la 
generositat de l’estiu que s’allarga fins la tardor i entrat l’hivern (les 
hortalisses que es serven). 

 
El grup de recolzament: membres col·laboradors de AGDA 

Molts de vosaltres ja heu participat com a grup de recolzament establint una 
regularitat en el consum de la cistella. D’ara endevant ens agradaria 
començar a formalitzar aquest fet convidant a fer-vos membres col·labora-
dors d’AGDA. 

Els membres col·laboradors prenen un acord de consum de la  cistella 
durant temporades de 6 mesos (primavera-estiu o tardor-hivern).  

La cistella es consumeix de manera regular durant tota la temporada segons 
el “calendari de cistelles” que complimenteu. La propera temporada 
compren els mesos entre ½ abril i ½ octubre . 

No és obligatori fer-se membre col·laborador per a consumir la cistella, però 
els membres col·laboradors gaudeixen de certes aventatges. Us farem 
arribar un full amb més informació per si voleu fer-vos membres. 

Com ja sabreu, ens agradaria constituir una AMAP (vegeu el blog 
www.elmonetstu.wordpress.com), és a dir arribar a ser un grup de persones 
properes del territori, amb les quals s'estableix un vincle de confiança i de 
coneixement mutu, que ens recolzen com a agricultors. El recolzament 
consisteix sobretot en establir una regularitat en el consum de la cistella. A 
través d'aquesta regularitat, nosaltres podem saber per quantes persones 
hem de produïr durant un periode determinat o una temporada, per a 
planificar l'hort i decidir quines quantitats hem de plantar. Això es un 
aspecte clau per a un bon funcionament. 

 

Aquest primer any, ens ha servit per aprendre, ajustar-nos a la realitat del 
camp i del clima i per a donar a conèixer a totes les persones que han 

volgut, la cistella de l'hOrt-AsAnA i el projecte per que de cara a aquesta 
nova temporada puguin decidir si volen formar part del projecte com a 

membres col·laboradors. 


