
       

 
Projecte Activa’t - Costafreda, Agricultura  Ecològica. 
 
Amb l’hort en ple rendiment, us oferim amb molta il·lusió les verdures d’aquesta nova setmana.  
  
Tenim uns enciams grans i preciosos que faran la delícia d’unes bones amanides. Com a novetat, 
llàgrimes de pèsol,  una “delicatessen”:  són pèsols petits i molt dolços. També tenim favetes, que 
combinades amb unes carxofes “baby”,  són  un plat ideal per fer un bon guisat. 
Aquests suggeriments us poden ajudar a fer uns plats sans, saludables...  i socials.  
 
Així que aquí us deixem la cistella setmanal o la llista oberta, per tal que pugueu triar el format 
que més us agradi. 
 
CISTELLA DE TEMPORADA (té un cost de 12€)    Setmana 20 
 
Aquesta setmana hi posarem:   

 Favetes 
 Un manat d’alls tendres,  
 Un enciam,  
 Un manat de bledes 
 Un manat de porro 
 Carxofes “baby” 
 Un pot de conserva de tomàquet 

 
PRODUCTES A GRANEL 

Aquí sota mateix trobeu el quadre amb els productes de què disposem: 

  

  Producte Ut €/ Ut 

De 
temporada 

Alls tendres manat 1,80 € 

Bledes manat 1,40 € 

Pèsol (llàgrimes) kg 9,00 € 

Carxofes petites kg 4,00 € 

Ceba tendra manat 2,00 € 

Enciam meravella ut 1,10 € 

Enciam escaroler ut 1,10 € 

Espinacs Manat  1,70 € 



Favetes kg 4,00 € 

Faves kg 2,80 € 

Porros manat 1,70 € 

Remolatxa manat 1,50 € 
 

Podeu comprar directament als horts, Casa Costafreda, Carrer Alcalde Joan Selves (Barri la Parada) 
https://www.google.es/maps/place/Casa+Costafreda/@41.7420787,1.8401367,795m/data=!3m1!1e3!4m2!3m1!1s0x00000000000000
00:0x3148a84870148ac0 

Matins: De dilluns a divendres, de 9:00 a 13:00 h 
Tarda:   Dimarts de 17:00 a 19:00 h. 

També podeu fer les vostres comandes per mail a: activathort@caritasmanresa.cat  i recollir-les als horts en 
l’horari abans esmentat o al centre de Manresa, al Portal de Càritas, c/ Joc de la Pilota núm. 6, els  Dimarts i dijous de 

16:00h a 18:00 h 

Recordem que el preu que es paga per  les  verdures és una aportació o donatiu que es fa a Càritas i que l’entitat repercuteix als participants 
en aquest projecte. 

Per a  qualsevol dubte, contacteu amb nosaltres al telèfon  682.18.32.05 (tlf o whatsapp) o al correu activathort@caritasmanresa.cat 
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