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Tot el 
que porteu al cistell 

és esplèndid, on ho heu 
comprat? De veritat que és 

per a nosaltres?  
Ho hem 

cultivat nosaltres 
mateixos!

UNA VEGADA, EN UN PETIT POBLET…

LA FAMíLIA SASTRE VISITA ELS GARCíA  

AL JARDí DELS SASTRE

INTRODUCCIÓ A L’AGRICULTURA ECOLÒGICA A PETITA ESCALA
Veniu 

un dia a visi-
tar el nostre hort!Per 

què llenceu les restes del 
menjar, com les peles de 

patates, al sòl?

Com 
decidiu on plan-

tar les hortalisses?

Per 
què teniu una capa 

d’una mena de palla al 
voltant de les plantes?

Podem posar 
o deixar restes sanes de vegetals en el sòl 

per crear el que anomenem encoixinat. Així s’enriqueix el sòl 
i es fa més esponjós. L’encoixinat ajuda a impedir, també, el creixement 

d’herbes adventícies.

S’han 
de compostar 

tants residus de la 
finca com sigui possible, 

qualsevol mena de residu 
vegetal o animal (les closques 
d’ous, les peles de patates, 
el cor de les pomes, les fulles 
caigudes, les hortalisses fetes 
malbé, etc.) per poder-lo re-

ciclar. D’aquesta manera el 
sòl de l’hort serà molt 

més fèrtil.

Fem 
una rotació de 

cultius. Cal no plantar 
les mateixes coses als ma-

teixos llocs; els cultius han de 
rotar cada any. És una manera de 
prevenir i reduir les malalties de 
les plantes. La rotació de cultius 
crea, també, biodiversitat al sòl 

i fa que el creixement de les 
plantes millori.
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Veniu, 
us ensenyaré l’ho-

tel d’insectes que hem fet 
amb l’avi!

Niu Hotel d’insectes Col amb xarxa de protecció Coexistència de plantes

Les cols es poden protegir dels insectes amb una xarxa o amb qualsevol altre tipus de protecció que no 
faci mal als éssers vius essencials (ocells, insectes útils).                         

Com 
alimenteu el bes-

tiar? Què els doneu per 
menjar?

És 
evident que les 

vostres gallines són 
molt felices!

Qual-
sevol mena de 

farratge que estigui 
lliure d’OMG i de pro-
ductes químics, perquè 
aquests poden afectar la 

nostra salut i no són com-
patibles amb l’agricul-

tura orgànica. 

Els 
animals han 

de tenir cobertes les 
seves necessitats: han de 
viure tan lliures com si-
gui possible i disposar 

d’un bon espai.

Us agrada pes-
car? Al nostre sòl hi ha molts cucs. Us en puc 

donar un munt, si en necessiteu…

Veig que heu 
cavat un bon forat.

El fossar 
de tubercles protegeix els 

productes contra el gel i així es 
poden emmagatzemar durant 

llargs períodes.

Si tens pro-
ducte excedent, 

el pots processar i 
emmagatzemar per a 

l’hivern. D’aquesta ma-
nera la família gaudeix 

de menjar de bona 
qualitat durant 

tot l’any.

Podem 
processar els produc-

tes propis de manera fàcil (fent 
melmelada i conserves, per exemple, 

assecant herbes, molent i barrejant hor-
talisses, fent lactofermentats, etc.). 

Mira, 
escric les activitats im-

portants de l’hort en aquest petit 
quadern.

Val la pena d’anotar les tasques realitzades, perquè ajuda a tenir 
un registre de què s’ha fet i a planificar les activitats futures! (Hi 
anotem, per exemple, quan vam incorporar el compost al sòl, 
quan vam sembrar, quins dies va gelar, etc.)

Veig que 
esteu a punt per a l’hi-

vern.

Per què 
teniu tants estris i màqui-

nes a la cuina?

Hauríem de 
començar, també! No 

sembla difícil, però primer 
caldrà preguntar als Sastre 

com ho fan.

A L’HORT DELS GARCíA
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El 
fruiterar és 

un bon lloc per als 
conills, sobretot si els 

mantenim a l’ombra i en 
una gàbia espaiosa. Amb 
una gàbia mòbil, és fàcil 

moure’ls quan s’han 
menjat tota l’herba.

Els 
compto cada dia per veu-

re si hi són tots o n’hi ha algun de 
malalt.

Sí, les 
races marrons, amb 

orelles llargues i erectes, són 
més resistents que no pas les de 

color blanc, d’orelles curtes i ulls 
vermells, habituals a les gran-

ges industrials.

RAMADERIA ECOLÒGICA A PETITA ESCALA

CRIA DE CONILLS A PETITA ESCALA

Animal sa

Malalties i els seus símptomes

• Diarrea: pot ser provocada per paràsits.
• Sagnat pel nas: pot ser provocat per la malaltia hemo-

rràgica dels conills. Es pot prevenir amb vacunes.
• Tumors a la pell, febre, cansament, a vegades ceguesa: 

mixomatosi. Es pot prevenir amb vacunes.
• Constipat: si no es tracta, és mortal.

Pel 
que veig, només 

cries conills de color 
marró.

Aquesta 
gàbia mòbil és molt 

pràctica.

60% herba o  
farratge sec

Composició de l’aliment:

Allotjament dels conills:

1-3% vitamines i 
minerals

37-39% grans: blat, blat 
de moro, ordi, civada, 

etc.

Pots veu-
re l’aigua i l’aliment al costat 

de la gàbia. El farratge i els grans 
es poden posar, també, dins de la 

barraca.

Pel que fa 
a l’alimentació, cal tenir en 

compte:

Sí, és 
molt fàcil de mantenir i 

de moure.

Amb 
aquest element, que es pot 

treure i posar, es pot crear un niu per 
als llorigons. 

És impor-
tant saber com s’han d’agafar i sub-

jectar els conills.

Així s’agafen dins 
la gàbia! Així es subject-

en una estona 
curta.

Si cal subjectar-los 
molta estona, s’han 

d’agafar per sota.

No s’han d’agafar mai per les 
orelles o pels peus!

Als co-
nills els agrada l’her-

ba, l’alfals, les pastanagues, 
l’agrella… i també les fulles de roure 
i els brots de pi. Amb les branques 

d’arbres fruiters poden esmolar els seus 
incisius, que mai paren de créixer.
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CRIA D’AVIRAM A PETITA ESCALA

Mira, aquí 
tinc el galliner. Compto les ga-

llines cada matí, per assegurar-me que hi 
són totes.

És important adonar-se de si una galli-
na està malalta.

Un animal sa Un animal malalt

Poden prendre aigua de 
la pluja

Composició recomanada del farratge

• Postura dreta, activa
• Curiós, dinàmic
• Animós
• Ulls brillants
• Plomatge net i abundant
• Sons forts i clars

• Postura dèbil, arraulida
• Pobre d’esperit
• Moviments lents
• Ulls enfonsats, adormits

• Plomatge despentinat, 
pàl·lid

• So ronc
• Poca gana

La 
seva alimentació 
ha de contenir:

No els heu de 
donar: Protegir 

els pollastres contra els de-
predadors pot resultar complicat.

Com es 
construeix un galli-

ner?

Es pot fer, 
també, un galliner mòbil per po-

der-lo desplaçar segons les diferents eta-
pes o edats dels animals.

En fer la 
tanca, es pot enterrar el filat 

una mica corbat en fora. D’aquesta mane-
ra, les guineus no poden entrar al pati.

Aquest és 
un galliner adequat 

per a les gallines.

10-15 cm

Filat enterrar 
150 cm

100 cm

Post 200 cm
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CRIA DE CABRES A PETITA ESCALA

Animal malalt

Animal sa

Aquí tenim les 
nostres cabres. També les 

compto cada matí.

És evident que els 
animals estan satisfets! Però 
n’hi ha un al pati que sembla 

trist.

Sí, aquell 
està malalt.

13

Com a 
mínim, un 60% de l’aliment 

diari ha de ser ensitjat sec o fresc.

La Gina necessita mamar, com a 
mínim, durant 45 dies. Cal assegurar-se que 

pren el calostre.

2,0-2,2 Kg/cabra/dia

Sempre han de tenir accés 
a aigua fresca. 

El 40% 
restant ha de ser de grans, que es 

poden completar amb vitamines i mine-
rals.

Les 
cabres han de disposar 

d’un espai prou gran per moure’s 
amb llibertat. Al cobert, els he prepa-

rat una llitera perquè puguin 
descansar.

Les cabres 
produeixen 1-2,5 litres de llet 

al dia, durant 210-290 dies a l’any.

Per 
què estan sepa-

rats aquells dos ani-
mals?

Fora 
del període d’aparella-

ment, val la pena de separar el 
boc per tal que no molesti les 

femelles.
Poso el 

bestiar arribat de nou 
en quarantena.
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CRIA DE PORCS A PETITA ESCALA

Diria 
que tot està bé, aquest 

matí. Tots els porcs hi són i el 
seu comportament és normal.

Per aca-
bar, t’ensenyaré els porcs. Si en 

tens, s’han de comptar cada dia. És millor 
fer-ho al matí.

• està alerta
• té molt gana
• no té ferides
• es mou adequadament
• no té paràsits interns
• no mostra signes de malaltia, 

no té diarrea

Animal sa:

Aquests 
són els aliments aptes per 

a porcs.

Aquests 
són els prohibits. A més, 

no se’ls ha de donar menjar podrit!

lleguminoses

hortalisses

restes de cuina

cort de porcs
cort mòbil en 

càmping

remolatxes

gra

carn

cebes

cítrics

Cal 
tenir present que 

sempre han de tenir accés a 
aigua neta.

Als porcs 
els agrada de refrescar-se en 

bassals.

Cal canviar el jaç si
està brut, 

moll, 
fa pudor 

o no és prou gruixut.

Tant si 
vols criar els porcs en una 

cort estable o en una cort mòbil, cal 
assegurar-te que no hi hagi gaire 

corrent d’aire.

A la cort 
hi ha d’haver palla fresca 

o fenc vell!
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CULTIU ECOLÒGIC DE FRUITERS A PETITA ESCALA

El lloc on tot va començar

El vostre fruiterar és 
preciós.  

Com ho heu aconseguit? Hi ha un 
munt de fruites!

És una 
història llarga, te 

l’explico.

Hi havia una vegada una metròpoli 
brillant, sorollosa, animada i atapeïda.

Hi vivien l’Esteve Rei i les seves tres filles: Lila, Vellut i 
Alba.

Es pensaven que eren feliços, però tots enyoraven alguna 
cosa:

L’Esteve volia que les seves filles fossin felices, de manera que va començar a satisfer tots els 
seus desitjos.
Van ser fàcils d’aconseguir els vestits i les joies que volia la més gran. Però la seva estimada Alba 
volia una poma riallera, un préssec sonor i un raïm parlador. I això no ho va poder trobar en-
lloc.

Mentre tornava, trist, cap a casa, va veure un fruiterar d’una bellesa tan impressionant que, mi-
rant-lo, va caure a la cuneta. Per sort, no es va fer mal, però no va poder continuar.

Del fruiterar venien animats sons de treball, i un pagès eixerit i suat se li va acostar, dalt d’un tractor 
polsós. I aquest es va convertir en protagonista principal de la història. Va treure el cotxe de la cune-
ta i va convidar l’Esteve a fer una ullada al fruiterar. Mentre se’l mirava, va tenir una idea...

Va portar l’Alba al fruiterar on, finalment, va trobar allò que buscava: fruites fresques i saludables 
i, fins i tot, un marit, perquè es va enamorar del tractorista, el Joan Sastre. 
L’Alba i el seu pare van comprendre que havien de lluitar per aconseguir benestar i felicitat!
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ELS “INGREDIENTS” PER A UN FRUITERAR:

Per què hi ha tantes 
coses innecessàries al 
fruiterar? Només hi 
hauria d’haver frui-
ters, seriem més efi-

cients!

Així que, 
aquesta és la història de com vaig 

trobar el raïm parlador, el préssec sonor i la poma 
riallera, i també el tractorista que va esdevenir el 

meu marit.

I ara 
et donaré una mica 
d’explicació tècnica.

Si al fruiterar no hi haguessin 
tots aquests “ingredients”, hauríem de 

treballar més, els arbres no es veurien sans i 
bonics, i vosaltres tampoc.

El poble està envoltat de fruiterars

Secció vertical del fruiterar

Pla horitzontal...

COM FER-HO?  
ELEMENTS TÈCNICS

Segons la ciència actual i les tècni-
ques de nivell avançat disponibles, 
cal assegurar que es satisfan totes 
les necessitats dels arbres. Cal irri-
gar, fertilitzar, reforçar, polvoritzar, 
eliminar els competidors (herbes, 
gespa)... No et fiïs de la natura, tu 
saps com augmentar el rendiment 

dels teus arbres!

Què és aquest embolic? 
Com hi puc circular 

amb el tractor? Es pot 
produir fruita d’aquesta 

manera?

El que 
et sembla un embolic 

a tu, per a la natura és ordre! Si 
molts elements treballen junts, es-

talvien molta feina, no es necessita cap 
tractor! En aquest fruiterar no només 

collim fruita, sinó que tenim molts 
més altres aspectes interessants 

per explorar!

Deixa 
que la natura treballi per 

a tu! Ella no produeix per al mercat, 
però produeix suficient per a tothom. Amb 

una inversió petita i una mica de feina, pots tenir 
un fruiterar amb moltes facetes. Només cal aju-

dar el sistema on sigui necessari, per tal que 
tots els participants puguin fer la seva 

feina!

PRINCIPIS DE DISSENY DE SISTEMES – QUÈ VOLEM ACONSEGUIR
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REPRODUCCIÓ, OPCIONS DE PROPAGACIÓ

ESPORGA

                        DEIXA QUE EL SÒL VISQUI

Els únics sistemes de pro-
pagació fiables són els d’un 

viver controlat! Tindràs 
garantida la uniformitat, 
la puresa de la varietat 
i l’absència de virus! Els 

arbres són fàcils d’obtenir 
i, si estàs de sort, et poden 

aconsellar!

Només es poden formar 
capçades intensives ex-

cel·lents si cultives i espor-
gues de manera regular i 

consistent. L’esporga és indis-
pensable per mantenir una 

densitat correcta a la planta-
ció i grans quantitats de fruita 

de primera classe.

arbre sense podar arbre podat

Per 
mantenir la varie-

tat del fruiterar, pots utilitzar 
qualsevol d’aquests mètodes. L’arbre 

creixerà, les seves fortes arrels penetra-
ran profundament, serà resistent al fred i a 
la secada. Tindràs l’oportunitat que canviï 

contínuament. Podràs crear el teu pro-
pi material de propagació i, a més, 

serà divertit!

No cal 
esporgar! Deixa que 

els arbres creixin al seu gust, 
de manera que puguin fer-se forts 

i sans. Esporgarem quan sigui neces-
sari: quan tinguem un fullatge massa 
espès o una multiplicació de paràsits. 

Aquest sistema és bo per a l’arbre i 
per a tu mateix.

DEFENSA VEGETAL

Un sòl sense cultivar cria malal-
ties i plagues. Amb els agroquímics 
avançats pots eliminar els enemics 
fent que la producció sigui segura.

Un sòl 
viu proporciona les mi-

llors condicions per als arbres frui-
ters. Només un sòl viu del tot pot propor-
cionar autèntic menjar ric. Deixem que el 

sòl visqui.

La gespa fa 
que la biodiversitat augmenti i ajuda a 

mantenir l’equilibri al fruiterar. És l’espai vital d’un munt 
de criatures útils; enriqueix el fruiterar i és una font de beneficis: 

es pot utilitzar com a pastura i es pot segar. És millor si tenim zones 
en diferents etapes de desenvolupament (les seguem esglaona-

dament).

L’herba llarga entorpeix el manteniment i la 
collita! Els patògens i les plagues s’hi multi-
pliquen. Si es deixa gespa, s’ha de mantenir 

curta, de manera que no prengui aigua i 
nutrients als arbres.

La diversitat 
crea equilibri i har-

monia. Cap espècie pot 
viure a costa d’una altra, 

provocant epidèmies. Totes 
les petites criatures són be-
neficioses. Només es polvo-

ritza quan és inevitable i 
només allà on cal.

La salut de la fruita s’acon-
segueix polvoritzant de 
manera regular, amb la 

puntualitat que atorga un 
programa preestablert.
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COM ESCOLLIR LES ESPÈCIES

... I  EL RESULTAT ÉS UNA GRAN PRODUCCIÓ

I.        II.      III.     IV.        V.      VI.       VII.       VIII.        IX.        X.      XI.     XII.mesos

riu zona inun-
dable 

cim de la muntan-
ya, per sobre dels 
1.500 m

pendent suau, vessant de la 
muntanya fins a 1.200 m

Escull plantes adaptades al clima local!

Hem assolit un nivell tèc-
nic que ens permet cultivar 
qualsevol cosa a qualsevol 
lloc! Podem construir un 
hivernacle, transformar el 
sòl, tot i que el sòl pot ser 

un factor de risc innecessa-
ri! Per substituir-lo, podem 

utilitzar una solució nu-
tritiva adequada al que es 

vol cultivar. Pots calefactar 
l’hivernacle i cultivar pinya 

tropical!

No 
forcis els arbres 

a viure on no els agra-
da. Als llocs on es trobin 

confortables produiran, de 
manera segura, grans quantitats 
de fruita. Es pot experimentar 
amb noves espècies, però amb 
moderació. Les figueres, els 
caquiers i els papaiers poden 

viure al nostre clima; només 
cal trobar un lloc on es 

trobin a gust.

Si segueixes 
els nostres principis, podràs cultivar 

aliments en un sòl viu, en un fruiterar viu, sense 
alterar les vides dels altres éssers vius. La vida és 

meravellosa!

APROXIMACIÓ ECOLÒGICA A LA PRODUCCIÓ HORTíCOLA 
PREPARACIÓ DE L’HORT

La família García agafa la dalla i 
comença a netejar el jardí. 

Un cop seleccionats els marges, comencen a 
cavar o a fangar.

A la part de darrere del sobre de lla-
vors hi sol haver una taula amb l’èpo-
ca de sembra I l’espai que cal deixar 
entre plantes.

De l’herba tallada 
en fem compost, 

que es descompon-
drà i estarà a punt 

l’any vinent.

Millor si comen-
cem amb un trosset 

petit.

Ara ens cal decidir què 
i on plantarem. Una de 

les coses que segurament 
necessitarem seran pasta-

nagues.
I enciam! Mira, en el paquet 

podem trobar quan i com 
s’han de sembrar les llavors!A mi m’agra-

daria sem-
brar pèsols!

Jo prefereixo 
tomàquets!

Ens cal decidir quins 
seran els límits de 

l’hort. És important 
de situar-lo a prop del 

pou.

...DELS GARCIA

Cultivem 
hortalisses! Tenim espai 

suficient per fer un hort. Podem fer 
servir els bons exemples dels Sastre.
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PREPARANT EL BANCAL DE SEMBRA, SEMBRANT

Per tal de fer content tothom, es preparen quatre llits de sembra. Es divideix l’àrea 
utilitzant pals i cordill.

Aquest és el bancal 
dels pèsols, les mon-
getes, el blat de moro 
dolç i la família de les 
carabasses.

L’any vinent canviarem 
els bancals per rotar els 

cultius. 

Per als pèsols, entre 
fileres hi ha d’haver 40 
cm. Pots fer servir un 
pal per mesurar-los.

En aquest bancal deixa-
rem, també, espai per a 

les mongetes.

Sí, però les mongetes, 
com el blat de moro i 
les carabasses, no se 

sembren fins a l’abril.

Aquí, al maig, hi plan-
tarem tomàquets i 

pebrots. Al costat, ara, 
podem plantar-hi pa-

tates.

Canalla, 
camineu, si us plau, seguint 

el cordill. D’aquesta manera, marcareu 
els camins entre bancals.

40 cm

Després de decidir què plantaran a cada bancal, marquen les fileres al bancal dels pèsols, amb pals i cordill.

ROTACIÓ DE CULTIUS

Aquest bancal serà per 
a l’enciam i els espinacs.

Totes les plantes d’arrel 
(cebes, remolatxes, rave-
nets, pastanagues, etc.) 

aniran aquí. Hi marquem 
les fileres utilitzant pals 

de 30-40 cm.

GESTIÓ DE L’HORT/ACTIVITATS

He marcat la filera. En el 
paquet s’aconsella que 

l’espai de sembra sigui de 3 
cm.

Millor que reguem 
els bancals, per si de 

cas.

Juliet, cobreix-les bé, 
sinó s’assecaran fàcil-
ment o les trobaran 

els coloms. Pots aixa-
far-ho, no tinguis por.

Però, alerta, un reg exces-
siu pot ofegar les arrels! 

Fes que les arrels hagin de 
buscar l’aigua.

Les herbes adventícies poden 
créixer molt ràpidament i ofe-
gar les nostres plantes.

Vés amb cura de no arrencar 
les plantes petites juntament 

amb les herbes.

Aquí les herbes estan tan 
espesses que és millor 

cavar-ho.

ELIMINAR ADVENTíCIES

PATÒGENS I PLAGUES

REG

No hauries de deixar 
mai que el sòl s’asse-

qués.

No és fàcil de tro-
bar l’equilibri!

Sí, 
d’aquesta ma-

nera són menys vulne-
rables a les malalties. Per 

aquesta raó, he sentit a dir que 
cal regar les tomaqueres i els 

cogombres per la base, evitant 
mullar les fulles.

El moment 
més apropiat per 

regar és al matí, quan 
les plantes i el sòl no estan 

tan calents.

Hem 
plantat diferents 

menes de plantes d’olor 
per mantenir els paràsits 

allunyats.

Posem a 
macerar cua de cavall i mil-

fulles en aigua durant uns quants dies i 
utilitzem l’aigua resultant per ruixar amb fre-

qüència les fulles. D’aquesta manera les protegim 
contra les malalties.

anet i alfàbrega
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Si tinc temps, inten-
taré de fer enfilar 

una cogombrera per 
un filferro (sembla 

estrany, oi?). Mama, saps que 
s’han d’eliminar els 
llucs de les toma-

queres?

lluc de la tomaquera

TREBALLS A L’HORT

TÈCNIQUES AGRíCOLES

Aquesta larva generarà 
una marieta que es men-

jarà el pugó.

Jo recullo els esca-
rabats de la patata.

Utilitzem canyes o pals per 
enfilar les tomaqueres. D’aquesta mane-

ra, el vent les manté seques i les granotes no es 
mengen els tomàquets.

Què podem fer contra els paràsits?

Clavell de moro i calèndula

Aquestes flors també 
ajuden a protegir els 

cultius.

Per obtenir una bona 
collita cal calçar les 

patateres.

Les 
pebroteres 

no tenen gaires 
herbes, però la part 
superior del sòl està 
seca, tot i que sota hi 
ha humitat. Ho cava-

ré perquè s’airegi.

Hem escam-
pat herba tallada 

a les fileres d’alber-
gínies, cobrint el sòl, 
per evitar que aquest 
s’assequi fàcilment i, 
també, per aturar la 

crescuda de les 
herbes.

 COLLITA
És 

fantàstic que hàgim 
pogut tornar a sembrar plantes 

que ja havíem sembrat. D’aquesta 
manera, tenim plantes creixent en dife-

rents estadis, que podrem menjar-nos de 
manera més espaiada.

Uns quants 
els conservaré amb 

suc de tomàquet per a 
l’hivern. També en posaré 

en la conserva en vinagre. I 
en guardaré llavor per a l’any 

vinent, perquè vull evitar 
comprar llavor F1.

enciam

espinacs ravenets

tomàquets, pebrots

M’agrada de 
collir els ravenets 

quan són petits, per-
què encara no piquen.  

I, normalment, en 
aquest estadi, no 

tenen erugues 
dintre.

Renoi! 
Tinc molts pèsols! No crec 

que ens els puguem menjar tots. En 
donaré uns quants als veïns.

La 
setmana que ve hauré 

de collir els espinacs. Però, si 
fa massa calor i es comencen a 

espigar, els deixaré per a 
llavor.

Mama, farem pebrot amb 
vinagre per a l’hivern, tal 

com feia la iaia?

Men-
trestant, 

menjarem tantes 
hortalisses com pu-

guem per augmentar 
els nostres nivells de 

vitamines.

mongeta tendra

En guardaré uns 
quants al congelador. Les 

mongetes les conservaré en pots de 
vidre després de bullir-les al bany 

maria. La mare sempre ho feia 
així. 

pèsols

FERTILITZACIÓ DEL CULTIU

Primer rego 
la base de la plan-

ta amb un litre de te 
d’ortigues i després hi 

afegiré aigua nor-
mal.

Als pebrots els 
agradarà molt.

M’encanta que 
recollíssiu aquestes orti-

gues. Han macerat en aigua 
durant dues setmanes i ara 
podem fertilitzar les plantes 

amb el fermentat que 
n’ha resultat.
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fossa d’arrels

pastanagues, naps, remolatxes, cebes, patates

El carabassó 
és bo fresc, quan 
podem deixar la 

marca de les ungles 
a la pell.

Ho podem em-
magatzemar per a l’hi-

vern. Les pastanagues i les 
remolatxes es poden desar en 
caixes al terra del celler. Utilit-

zarem les pastanagues més 
lletges per fer-ne conserva 

en vinagre.

 Podem 
cavar una fossa 

simple per emmagat-
zemar aquests vegetals, 
com vam veure a cals 

Sastre.

Les cols poden quedar-se a l’hort 
perquè resisteixen les gelades.

cogombres

carabasses

D’aquesta manera els prestatges del 
nostre celler quedaran plens d’una 
barreja de vegetals, salsa de tomàquet i 
diferents menes de conserves…

3 ANYS MÉS TARD ELS SASTRE I  ELS GARCíA ES 
TROBEN AL MERCAT

brassicàcies

Les 
carabasses de 

guardar han d’estar 
més fetes. Podem em-

magatzemar-les al celler i 
sembrar-ne les llavors 

l’any vinent.

Fes xucrut com 
la que feia la iaia en gerres ben grans.

Aques-
ta varietat gegant de 

colrave és bastant grossa però 
tendra… Si la guardem al celler, 
podrem fer sopa de colrave tot 

l’hivern.
També podem emmagat-

zemar les cols al celler. En vam 
plantar, també, una varietat d’hivern, de 

manera que tindrem col fresca per fer amani-
des. Podem afegir les cols tallades a la barreja 

d’hortalisses de les conserves en vinagre.

Vam començar 
un petit hort com el 

vostre i, com que hem 
acabat produint més del 
que necessitem, podem 

vendre l’excedent al 
mercat.

Si cada dia 
collim els cogombres 
petits, podrem fer co-

gombrets en escabetx, de-
liciosos a l’hivern. Els més 

grans poden anar a les 
conserves de barreges 

en vinagre. 

Els llibrets il·lustrats són molt interessants per als nens, però també per als adults que 
els observin amb interès, ja que les imatges serveixen per explicar fins i tot els temes més 
complexos. El projecte internacional ECO-Motive posa això en pràctica encoratjant als lec-
tors a provar la producció agrària ecològica i a utilitzar el seu pati o jardí amb l’ajuda de les 
imatges d’aquest llibret. A través de l’exemple de les famílies Sastre i Garcia, mostrem com 
la producció a petita escala de verdura i fruita, així com la ramaderia a petita escala, aju-
den a les famílies rurals a abastir-se d’aliments de bona qualitat. Aquesta publicació, que 
expressa els principis més importants de la producció ecològica amb exemples senzills, és 
un material d’aprenentatge per a cursos de producció ecològica, però també una lectura ex-
cel·lent per als que tan sols comencen a familiaritzar-se amb el tema. Esperem que gaudiu 
de la lectura recolzada en imatges aclaridores. 

         Ujj Apolka


