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L’ANY DEL
PORTA A PORTA!



I EL QUE NO ES RECULL 
A LA PORTA DE CASA
•  El vidre cal dipositar-lo al contenidor verd.

•  Les restes de poda llenyosa s’han de dur a la deixalleria.

•  Els mobles i els trastos vells es recolliran a domicili el 
primer dilluns feiner de cada mes, trucant prèviament 
per avisar al 972 58 18 58. També es poden portar a la 
deixalleria.

QUÈ ACONSEGUIREM AMB EL PORTA A PORTA

COM HO FAREM

Incrementar els ingressos associats al retorn dels 
materials reciclables.

Millorar la recollida de materials reciclables, en 
quantitat i en qualitat.

Reduir la fracció resta i minimitzar les emissions de 
CO2 associades al seu tractament.

Millorar la imatge dels nostres carrers i recuperar 
espais públics.

CO2

•  Les restes de poda no llenyosa es poden treure el dia de 
l’orgànica amb el sac de ràfia o qualsevol cubell reutilitzable.

•  Les restes de tèxtil sanitari (bolquers, compreses, etc.) i els 
excrements d’animals domèstics es poden treure cada dia 
de recollida en una bossa a part amb l’adhesiu corresponent.

SEPARANT CORRECTAMENT A CASA ELS 
RESIDUS SEGONS EL TIPUS.

TRAIENT A LA PORTA DE CASA, AMB EL 
CUBELL PERTINENT, ELS RESIDUS QUE 
CORRESPONGUIN CADA DIA.

?

?

?

RECORDA

ORGÀNICA

ENVASOS PAPER I CARTRÓ VIDRE

REBUIG

1

2

Benvolguts i benvolgudes, 
Aquest 2018 a Porqueres comencem la recollida 
d’escombraries porta a porta. Són molts i diversos els 
motius que ens han portat a posar en funcionament aquest 
model de recollida. Però si n’hem de remarcar un és el 
respecte pel medi ambient i com entre tots podem posar el 
nostre granet de sorra per fer un món millor.

Sabem que aquest és un petit pas global i que el nostre reciclatge 
potser no salvarà el món. Però precisament són aquests petits 
canvis que podem anar fent des dels municipis els que, sumats, 
canvien les coses. Som pioners a la comarca a fer aquest canvi 
de model, en el qual una part dels veïns de Camós també ens 
acompanyen.

És curiós com parlant amb els més grans descobrim que “això de 
recollir les escombraries casa per casa, a Porqueres ja ho fèiem”; i 
és que, com diu la dita, tot torna i més si són bons costums. Un dels 
grans avantatges d’aquest sistema és que tothom el tindrà davant 

de casa; per tant, aquells que tenen la mobilitat més reduïda no 
tindran problemes per llençar les escombraries i cap veí no haurà 
de “patir” els contenidors de tot el veïnat davant de casa seva.

Des de l’Ajuntament ens hem marcat com a objectiu intentar 
fer-ho el més fàcil possible. Per això hem fet petites coses com 
crear aquests materials informatius, canviar els horaris de la 
minideixalleria o posar dues persones a disposició dels ciutadans 
per atendre qualsevol incidència.

Finalment, us volem donar les gràcies per fer de Porqueres un 
municipi més net i respectuós amb el nostre entorn. Aquest model 
suposa un canvi en la gestió que fèiem fins ara i necessitem de la 
col·laboració de tothom perquè sigui un èxit. A Porqueres, quan ens 
ho proposem, som capaços de fer grans coses.

ORGÀNICA

ENVASOS
PAPER I CARTRÓ REBUIG

Francesc Castañer i Campolier
Alcalde de Porqueres
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MINIDEIXALLERIA MUNICIPAL (Pl. Marià Fortuny)
De dilluns a divendres de 15 a 19 h
Dissabtes de 9 a 15 h

Recollida de trastos i mobles vells prèvia sol·licitud al telèfon 972 58 18 58

DEIXALLERIA COMARCAL (Puigpalter)
De dilluns a divendres de 9 a 13 h i de 
15 a 18 h
Dissabtes de 9 a 13 h i de 15 a 18 h
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D’INFORMACIÓ DEL PORTA A PORTATelèfon: 637 40 36 68www.porqueres.catwww.pladelestany.catwww.camos.cat

DIA DE 
REIS

ANY 
NOU

EL MILLOR RESIDU ÉS 
AQUELL QUE NO ES GENERA
Compra tot el que puguis a granel.
Utilitza cabàs, bosses reutilitzables o 
carret d’anar a comprar.
Compra només el necessari.

Cada dia, per sopar: 
Verdura. Cada dia, per sopar, fem  
que la verdura sigui la protagonista 
de la nostra taula. La verdura és 
bàsica, perquè neteja el cos. Però, a 
més , compensa i equilibra la dieta, 
que avui dia és massa àcida, per 
causa dels sucres i els productes 
refinats. (Una dieta àcida afavoreix 
les malalties.) 
Cada dia, per sopar: verdura. 
Verdura de l’hort, verdura del temps. 
Verdura fresca i bona!

Podeu sembrar llavor de julivert en un test gran. Sempre el tindreu a l’abast, fresc i sense tractaments. El julivert vol força aigua de reg.És època de sembrar faves i pèsols a l’hort. També podem plantar escaroles, bledes i cebes.

Des de la meitat d’aquest 
mes fins a finals de març 
heu d’aprofitar per a 
podar qualsevol tipus de 
planta, ja sigui arbre o 
arbust. És el període ideal 
per a aquesta feina.

Les restes de poda no llenyosa es poden treure el dia de l’orgànica amb el sac de ràfia o 
qualsevol cubell reutilitzable.



L’ORGÀNICA ÉS LA FRACCIÓ 
MÉS IMPORTANT EN PES I LA 
MÉS FÀCIL DE RECICLAR
Separa les restes de menjar i diposita-les a 
l’orgànica.
Utilitza el cubell airejat i les bosses 
compostables.
No llencis amb l’orgànica els bolquers ni els 
excrements d’animals domèstics.

FEBRER 2018
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La pela de taronja que posem en receptes de rebosteria, no tindrà un toc amargant si la deixem deu minuts dins un pot d’aigua bullent.

El sopar de Dijous Gras o Llarder 
anuncia el Carnestoltes. La 
disbauxa s’enceta amb un bon 
sopar. En aquest àpat no hi pot 
faltar la botifarra d’ou. Sovint 
es fa una truita amb trossets 
d’aquest embotit, perquè la 
truita és tradició de la diada, 
igual que la coca de llardons.

Mandonguilles de la iaia:Les mandonguilles agraden molt, i es fan en un tres i no res. Us calen 400 g de carn magra picada de porc i 400 g de carn picada de xai. Salpebreu-les. Barregeu bé les carns amb un ou batut, un grapat de pa ratllat, i julivert i all picat. Feu les mandonguilles com petites pilotes. Enfarineu-les perquè quedin cruixents. Poseu-les a fregir a la paella amb oli calent. A la taula, les podeu acompanyar amb salsa de tomàquet. Podem sembrar porros, enciams, escarola. I si convé, protegits del fred, també podem sembrar tomàquets, cogombres, albergínies...
“UNA POMA CADA DIA, EL 

METGE ESTALVIA”

Ara és el temps ideal per a 

trasplantar les hortènsies. 

Fins a finals de març 

tindreu temps de fer-ho. 

Talleu dos terços d’arrels 

i rames. Planteu-les en un 

test ample, amb una barreja 

de 75 % composta i 25% 

terra.
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RECICLAR EL PAPER I EL 
CARTRÓ SUPOSA UN GRAN 
ESTALVI EN AIGUA I ENERGIA
Diposita el paper dins el cubell sense bossa 
de plàstic.
Deixa el cartró ben plegat per a la seva 
recollida.
El paper i el cartró bruts diposita’ls al rebuig.

MARÇ 2018
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El mató combina molt bé amb 

melmelada de taronja amargant.

RESISTENTS I AGRAÏTS, els geranis que han passat l’hivern protegits del fred es comencen a despertar. I és ara quan haurem de podar les tiges velles, retallant les que són massa llargues, perquè brotin amb més ufanor. A més, així la planta no quedarà tan exposada a malalties.

EN AQUESTA època de l’any, tingueu en compte les carxofes. Feu-les a la brasa, bullides o fregides... Aprofiteu els cors per a risottos o paelles.

Pensa en la teva butxaca: Quan desaprofites menjar malbarates els teus diners. Compra en quantitats adequades i evita les ofertes que no s’ajustin a les teves necessitats, ja que potser no t’ho acabaràs tot. El producte més car és el que no fas servir i acabes llençant!

És temps de treballar a l’hort. 
Podem sembrar enciams, porros o 
pastanaga. Les verdures d’arrel, 
com la pastanaga, volen la terra 
esponjosa.
El calçot ha conquerit un espai 
a les botigues i taules d’arreu de 
Catalunya. No hi ha colla que no faci 

una calçotada com Déu mana. Els 
calçots són ja un símbol gastronòmic 

de Catalunya.
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EL VIDRE ÉS 100 % RECICLABLE
Llença les ampolles i els pots de vidre sense taps ni tapes.
El vidre pla, els miralls i les bombetes no són envasos de 
vidre, porta’ls a la deixalleria.
Llença la ceràmica trencada amb el rebuig.

ABRIL 2018
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DILLUNS 
DE PASQUA 
FLORIDA

Calcular les quantitats 
és el secret d’una bona 
paella. Una tassa d’arròs 
és la mesura adequada per 
a cada comensal. I de brou 
o aigua se n’han de posar 
dues tasses per comensal.

Perquè després de bullides 
les pastanagues retinguin 
el seu color intens, afegiu 
una cullerada de sucre a 
l’aigua de la cocció.

Ajusta la temperatura de la 
nevera:
Els aliments crus com carn, 
peix, pollastre, ous, etc., s’han 
de conservar entre 1 i 5ºC. 
La nevera hauria d’estar a 
5ºC a la part central. Posa-
hi un termòmetre i adequa la 
temperatura. Comprova que les 

portes i els calaixos estiguin 
ben tancats.

Bon moment per a sembrar melons, síndries, carbassons, cogombres o tomàquets.
Les verdures es renten amb aigua freda. Es couen en poca aigua i amb el mínim de temps possible, per a mantenir sals minerals i altres nutrients. Es posen a la cassola quan l’aigua ja bull. Llavors també hi tirem la sal. Les verdures es couen sense tapar. Les blanques amb tapa.

Sovint llencem les fulles exteriors de les verdures, que són les d’un color verd més fosc. Però és allí, precisament, on hi ha una major concentració de vitamines. El sol les ha enriquit més que no pas les fulles interiors. Per tant, sempre que puguem, hem d’aprofitar les fulles més fosques.

Els alls tendres tenen les mateixes bondats que els alls secs, però en canvi no tenen la seva fortor de gust. Són diürètics i depuratius. Feu-los amb truita o ous remenats.
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LA MAJORIA DELS ENVASOS 
LLEUGERS ES FABRIQUEN AMB 
RECURSOS NO RENOVABLES
Sempre que puguis, evita els envasos d’un sol ús.
Diposita els envasos buits i nets al cubell.
Aixafa’ls per reduir-ne el volum.

MAIG 2018

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES DISSABTE DIUMENGE

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 31

FESTA DEL 
TREBALL

FESTA 
MAJOR

FESTA 
LOCAL

FESTA 
MAJOR

FESTA 
MAJOR

El contacte amb la natura és 
essencial per treure cabòries i 
preocupacions de la vida diària.

Els pèsols es cullen ara, quan la primavera 

treu la son als gustos frescos de l’hort. El 

secret d’una bona pesolada és que siguin 

collits de dia i desgranats moments abans de 

començar la cocció. Lleugerament estofats 

són una delícia. O amb alls tendres, cebetes 

i tallicons de cansalada, acompanyats de 

costella de porc confitada i botifarra negra.

Tendres i gustosos, són bons saltats només 

a la paella, amb pernil trossejat. El pèsol se 

sembra a la tardor o a l’hivern. Quan arriba 

la calor, s’acaba la collita.

Fins al segle XVII el pèsol es menjava només 

com a gra sec.

El gust amargant de la carxofa 
activa la digestió, combat la retenció 
de líquids i equilibra el nivell de 
colesterol. 

Les ametlles aporten gran quantitat 
de calories i són el fruit sec amb més 
alt contingut de calci.

És temps de sembrar espinacs. Així podrem 
tenir-ne una bona collita al setembre. Cal 
fer la sembra per lluna vella, i convé que la 
temperatura de germinació no baixi de 8 
graus.

Calendari de collites. Bròquil i escarola: de 
novembre a gener. Carxofa i all tendre: de 
desembre a maig. Fava: de febrer a maig. 
Pèsols: de març a juny. Porro, api, col: de 
novembre a abril. Espàrrec: d’abril a juny. 
Carbassó, pebrot i albergínia: de maig 
a octubre. Tomàquet: de maig a octubre. 
Mongeta tendra i cogombre: de maig a 
octubre. Pastanaga, enciam, raves, bledes, 
espinacs: tot l’any.

El maig és el mes de les flors. Podem tallar-les per fer rams que ens alegrin la vida. Confuci deia: <<Sempre procuro tenir arròs i flors. L’arròs, per viure. Les flors, per tenir un motiu per viure>>.
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EL 90 % DEL QUE GENEREM 
ÉS RECICLABLE
Llença al rebuig només allò que no es 
pot reciclar.
El rebuig es destina a l’abocador, amb el 
cost ambiental i econòmic que suposa.

JUNY 2018
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Alguns hortolans planten 
pastanagues a la vora de porros, 
perquè els cucs de la pastanaga 
i els dels porros es repel·len 
mútuament. A més, si planteu 
raves a la vora d’aquest cultiu, 
tindreu la seguretat que l’aranya 
roja no es ficarà a la plantació. 

El secret d’una bona maionesa és que tots els seus ingredients tinguin la mateixa temperatura. I tampoc no feu servir oli amb un grau massa elevat d’acidesa, perquè podria fer-la tallar. 

SI VOLEU QUE qualsevol tipus de carn quedi 

més tendra, poseu-la dins un bol de llet durant 

unes hores.

PER FER FORA les formigues que se us fiquen 

a casa, proveu de deixar una llimona tallada a 

trossos per diferents indrets del seu recorregut.

SI TALLEU HERBA i bardisses durant els dies 

de lluna vella, costarà més que tornin a brotar.

CONTRA ELS PUGONS va bé la infusió de fulles 

de carxofa. Contra els fongs i àcars, la infusió 

d’all. Contra els insectes en general, un manoll 

de brots verds de tomaquera barrejats amb 

sabó.

Sembrem bledes, espinacs i escaroles. Trasplantem cols i coliflors. Acotxem sembres i plançons amb palla i herba per protegir-los del sol fort. Han de fer una bona mata i un bon pa d’arrels abans no els caigui l’hivern a sobre.

Quan un meló “ no té gust de res”, talleu-lo en daus, tireu-hi un polsim de pebre i deixeu-lo reposar mitja hora. Així acabarà traient tota la dolçor que amagava.

A més de ser un 
bon tònic per als 
nervis, la farigola 
purifica la sang.
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A CATALUNYA ES MALBARATEN 
PROP DE 40 KG D’ALIMENTS 
PER HABITANT I ANY
Planifica i fes una llista abans d’anar a 
comprar.
Cuina les racions justes.
Congela tot allò que s’hagi de fer malbé.

JULIOL 2018
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FESTA 
D’USALL

En passar una planta d’un 

test a un altre de més gran, o 

per plantar-la directament a 

terra, cal “obrir-li les arrels”. 

Desfeu un xic el cabdell d’arrels 

i terra que en créixer s’ha 

emmotllat a l’interior de la 

torreta, i espongeu-lo una mica, 

per tal que arreli millor al nou 

emplaçament. 

Trobem la vitamina C en gairebé 
totes les fruites i verdures de color verd o vermell. Els vegetals 
que més quantitat de vitamina C 
porten són les tomates, el julivert, 
els cogombres i les maduixes.

SI VOLEU UN ALLIOLI diferent, amb 

un punt de cremositat, afegiu-hi 

una clara d’ou a punt de neu.

Plàtans, alvocats i raïms 
aporten moltes calories a 
la dieta. En canvi, la síndria 
i el meló són les fruites 
menys calòriques, perquè 
quasi tota la seva polpa és 
feta d’aigua. 

Fem una trampa per a mosquits. Talleu una ampolla de plàstic de refresc de dos litres per la meitat. La part de dalt invertiu-la dins la de sota. A sota poseu-hi una mica d’aigua, una cullerada de sucre i una mica de llevat. Envolteu l’ampolla amb paper negre. El líquid fa anhídrid, que atreu i atrapa un munt de mosquits

Perquè les herbes aromàtiques 
conservin totes les seves 
qualitats, les hem d’assecar 
amb rapidesa, embolicades amb 
un paper de cuina i ficades al 
forn durant una hora, a la 
temperatura més baixa. Després, 
caldrà que les trossegem ben 
menudes i les guardem en pots 
que tanquin hermèticament. 

Quan les plantes d’interior 
tenen massa calç a l’aigua, 
fan unes taques blanques 
a les fulles. Cal que les 
reguem amb una barreja 
d’aigua i vinagre, a raó d’una 
cullerada sopera de vinagre 
per cada cinc litres d’aigua.
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EL CONSUM DE PROXIMITAT ÉS EL 
MÉS SOSTENIBLE
Compra productes locals, frescos i de temporada.
Compra setmanalment els productes frescos 
perquè no es facin malbé.
Aprofita els productes de temporada per fer 
conserves que et durin tot l’any.

AGOST 2018
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L’ASSUMPCIÓ

GALES 
DE MATA

GALES 
DE MATA

GALES 
DE MATA

Podem combatre el pugó de 
l’hort espargint les plantes amb 
aigua sabonosa. Per cada litre 
d’aigua afegiu una cullerada de 
rentavaixelles o sabó en pols.
A l’hort les bledes i les 
pastanagues no volen ser veïnes. 
En canvi, tant a les bledes com 
a les pastanagues els agrada 
la proximitat de julivert, pèsols, 
enciam, tomàquets o mongeteres.

L’albergínia s’ha de menjar sempre 
cuita, perquè crua és força indigesta. 
L’albergínia va bé per a la circulació 
de la sang. Ajuda a prevenir malalties 
cardiovasculars. 

No hi ha aliment sense calories. 
Però l’api, els bolets, el carbassó o la 
síndria són dels que en porten menys. 

La pera va molt bé per a les persones 
amb trànsits intestinals lents. Les 
peres es digereixen ràpidament i 
tenen la virtut de netejar els budells. 

Plantem bròquils, 
pastanagues i cols. 
També podem sembrar 
espinacs. Collim 
mongetes, cebes, 
tomàquets...

Si volem preservar 
un cultiu de l’atac 
de cargols, podem 
escampar una franja 
de cendra al voltant 
de les plantes.
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EN FESTES I 
CELEBRACIONS ES 
GENEREN RESIDUS 
QUE ES PODEN EVITAR
No utilitzis vaixelles d’un sol ús; si 
ho fas, que siguin compostables.
Disposa cubells per recollir 
separadament els residus.
Reparteix el menjar que sobri 
entre els convidats.

SETEMBRE 2018
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FESTA DEL 
BOSC DE CAN
GINEBREDA

DIADA 
NACIONAL DE 
CATALUNYA

FESTA DE 
SANT LLOP
DE MIÀNIGUES

FESTA DE 
PUJARNOL

Deixem enrere els cultius d’estiu. Ara és hora de plantar apis, bledes, espinacs, espàrrecs, cols, coliflors, porros i escaroles de cicle hivernal.
Per acompanyar la pasta us proposem una salsa molt interessant. Tritureu i barregeu ametlles cures, un rajolí d’oli, all, olives negres i una mica de sal. Aquesta salsa també acompanya molt bé el conill.

Temps de bolets? Temps de boletaires...

Pocs fenòmens mobilitzen tanta gent 

a Catalunya com l’aparició dels bolets. 

Sapigueu que, de sempre, un boletaire 

és aquell que surt amb cistell i ganivet, 

i trepitja el bosc amb cura, no remou 

terra ni trenca branques, no llença 

deixalles, i respecta els camins i les 

tanques. Cull els bolets que coneix i deixa 

intactes els altres, sense xafar-los. De 

sempre, el bon boletaire busca amb 

respecte i cull amb admiració els bolets, 

agraït pels regals del bosc.

El pebre és el fruit d’un arbust, el 
pebrer. El fruit és roig, però assecat 
es torna negre i arrugat. Durant 
segles, el pebre va ser un producte 
caríssim.

Temps de mores, fosques i dolces. 
En podem fer xarops, compotes i 
melmelades. Colliu-ne als marges dels 
camps i del camins menys transitats.

CINC MINUTS PER A UN PLAT DELICIÓS
El coriandre és un planta virtuosa. Se’l coneix com el julivert 

xinès. El seu fruit, assecat i en pols, és un bon condiment, que 

forma part del curri. Mastegar les seves llavors seques combat 

el mal alè. Si voleu un plat de peix senzill, agafeu daus de tonyina 

(els podeu trobar ja congelats), empolsineu-los amb coriandre i 

fregiu-los amb una mica de mantega.CONSERVAREM L’ENCIAM com si fos acabat de collir, 

embolicant-lo amb un drap humit i posant-lo a la part inferior 

de la nevera, al calaixó de les verdures.LES ALBERGÍNIES, barrejades amb altres hortalisses o 

fruites, es panseixen i es fan malbé molt ràpidament, degut al 

vapor que desprenen les altres verdures i que l’albergínia capta a 

través de la seva pròpia pell.ARA ÉS TEMPS de carbassa. Talleu-la a làmines i feu-la a la 

planxa, salpebrada i amb una gota d’oli. Pot acompanyar un 

munt de plats. Diuen que la carbassa és una bona aliada contra 

les arrugues, i que afavoreix l’agudesa visual.
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L’oli, protegit sempre de la llum, no 
s’ha de guardar mai més de dos o 
tres anys. Passat aquest temps, 
envelleix i fins i tot canvia de color. 
Passa del verd fosc cap a un groc de 

palla. 

La carn d’un estofat quedarà ben 
tendra si la poseu, abans de cuinar, 

unes hores a macerar amb suc de 
llimona.

Els espinacs poden sembrar-se entre 
febrer i novembre. S’adapten bé a 
diferents temperatures i terrenys.

L’OBJECTIU ÉS DISMINUIR LA 
GENERACIÓ DE RESIDUS FINS 
A ARRIBAR AL RESIDU ZERO
A la carnisseria, a la xarcuteria i a la 
peixateria, demana els productes sense 
envasar o porta envasos reutilitzables de casa.
Evita el paper de plàstic, el paper d’alumini i 
les bosses de plàstic d’un sol ús.
Analitza els residus que genera cada producte 
abans de comprar-lo.

OCTUBRE 2018
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FESTA 
NACIONAL 
D’ESPANYA

Recepta de melmelada: colliu fruits silvestres com 
prunes, figues, mores, nabius, etc. Poseu-los en una 
olla al foc. Quan bulli, afegiu-hi el sucre. La quantitat 
dependrà de la dolçor dels mateixos fruits. Per cada 
quilo de fruita aconsellem de 400 a 600 grams de 
sucre. Coeu-ho a poc a poc, sense parar de remenar. 
Quedarà cuit al cap d’una hora, aproximadament. 
Els pinyols podeu posar-los també dins l’olla en un 
saquet de gasa de cotó, perquè fan pectina, que ajuda 
a espessir. Poseu la melmelada en pots de vidre de 
boca ampla, ben nets, procurant que no quedi aire 
a dins. Poseu-los en una olla amb aigua freda fins 
a la meitat i deixeu que bulli uns cinc minuts. Deixeu 
refredar els pots a la mateixa olla i guardeu-los en un 
lloc fosc i airejat. Enganxeu una etiqueta a cada pot 
amb el nom del fruit i l’any de producció.

Una molla de pa xopa de llet, 
barrejada a la carn, us farà 
uns canelons més flonjos i 
gustosos. El mateix passa amb 
les mandonguilles. La molla amb 
llet també ajuda perquè a l’hora 
de coure les mandonguilles no 
s’espatllin. Per cert, abans de 
rostir-les, poseu-les a la nevera 
durant un mínim d’una hora.

Per l’octubre la magrana 
madura
La magrana va bé contra 
la hipertensió. Ajuda a 
prevenir els problemes del 
cor. El suc de la magrana 
és boníssim. Proveu de 
fer-ne a casa!

La part alta de la nevera és la que té menys temperatura. Allí hi podeu posar la llet i els iogurts, per exemple. A sota és millor que hi poseu aliments preparats, les masses o els batuts.
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HI HA PRODUCTES ALTAMENT 
CONTAMINANTS QUE CAL EVITAR 
O SEPARAR CORRECTAMENT
Evita les palles de beure d’un sol ús; tarden 
centenars d’anys a descompondre’s.
No llencis al vàter tovalloletes higièniques; no són 
biodegradables.
Un litre d’oli usat de cuina contamina 1.000 litres 
d’aigua; porta’l a la deixalleria.

NOVEMBRE 2018
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TOTS 
SANTS

Si vols agafar gana, menja magrana. Les magranes van 
bé per als budells i contra el colesterol. Tenen propietats 
antioxidants. Si en voleu fer suc, partiu-les pel mig 
i espremeu-les, com si fossin taronges. Però vigileu, 
que taquen. També podeu fer servir la liquadora. La 
magrana lliga molt bé amb amanides. Proveu-ho amb 
una barreja de salmó fumat, escarola, figues seques i 
nous.

Les faves s’han de plantar en lluna plena. I per a 
menjar-les tendres s’han de collir en aquesta mateixa 
fase; són més saboroses. En canvi, si les volem per a 
assecar, s’han de collir en quart minvant (es guarden 
millor).

Als pebrots, tomàquets i cogombres no els agrada gaire 
de ser guardats dins de la nevera. Cal evitar guardar els 
tomàquets a la vora de la fruita, perquè llavors maduren 
més ràpidament i es fan malbé abans.

Quan les arrels d’una planta 
s’escapen per sota del test, 
l’hem de trasplantar, posant-la en un test més gran. Per 
contra, podem aturar-li el 
creixement, tallant les arrels que surten i renovant la 
capa de dalt del terra.

Flam de rovellons i botifarra: poseu 
en una paella un quilo de rovellons 
trossejats i feu-los tornar rossos. Peleu 
quatre botifarres i fregiu-les a trossos. 
Barregeu quatre ous amb 250 ml de 
nata en un bol. Afegiu-hi els rovellons 
i les botifarres i amaniu-ho amb sal. 
Poseu tota la mescla en un motlle 
rectangular untat de mantega i coeu-ho 
al forn a 200 graus durant una hora 
al bany maria. Un cop cuit, deixeu-ho 
refredar una mica i desemmotlleu-ho.

Convé menjar cereals 
integrals. L’arròs integral 
aporta més fibra, més 
vitamines i més minerals que 
l’arròs blanc. Una mesura 
d’arròs integral vol dues 
mesures i mitja d’aigua.

A l’hivern no convé regar 
gaire ni arbres ni arbustos. 
Així evitem el podriment 
de les arrels. Per cert, 
és temps de carbasses 
rabassudes i també de 
cols, bròquils, coliflors, 
naps, endívies, porros...
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EL NADAL ÉS UN PERÍODE EN 
QUÈ AUGMENTEN ELS RESIDUS
Compra productes que hagin estat fets amb 
materials reciclats.
Consumeix productes fets amb materials que, 
quan es llencin, es puguin reciclar.
Regala experiències, no regalis residus.

DESEMBRE 2018
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31

DIA DE LA 
CONSTITUCIÓ

 
NADAL

SANT 
ESTEVE

FESTA 
LOCAL

 
LA IMMACULADA

FESTA D’HIVERN

Per a la digestió dels àpats de 
Nadal, les postres amb pinya són 
ideals. Un sorbet el podeu fer així: 
escapceu una pinya i buideu-ne el 
contingut. Poseu en un bol la pinya, 
el suc de dues taronges, el suc 
d’una llimona i 250 ml d’almívar. 
Barregeu-ho i tritureu-ho amb 
un batedor. Congeleu-ho. Bo i 
congelat, fiqueu-ho dins la pinya 
buida. Tapeu el cap i decoreu-lo. 
Serviu-ho en copes. 

No hem de plantar cirerers en climes ni gaire càlids ni gaire freds. El cirerer vol una mica de fred a l’hivern per fer una bona florida i donar una bona quantitat de fruit. No vol ni massa sol ni massa aigua.

El cultiu de les cols és agraït. Només cal disposar 

d’una terra lleugera, amb una bona aportació 

orgànica, i un bon acotxat de compost o de palla per 

aguantar quan les temperatures baixen per sota 0.

La pell de la poma és un bon aliment contra les 

malalties cardiovasculars i dels budells. L’ideal seria 

menjar pomes ecològiques, amb pela que no ha estat 

tractada.

A l’hivern, a casa, no hem de tenir el termòstat més 

amunt de 21 graus. A l’estiu no l’hem de tenir per 

sota dels 26. Hem de fer rentades (de plats o de roba) 

sempre amb càrrega plena. I hem de desconnectar els 

aparells electrònics quan no els utilitzem. Són fórmules 

per estalviar energia.

Les pipes de carbassa 
són riques en vitamines i 
minerals. Afegiu-ne a les 
amanides!

L’escarola es pot bullir 
amb patata. Poseu-
hi un bon raig d’oli i 
xafeu-ho tot. Tindreu 
un puré molt bo, 
ideal per a les nits 
d’hivern.

Feu servir la confitura d’albercoc o préssec per a abrillantar pastissos de fruita. Feu-ho amb un pinzell i diluint la melmelada en una mica d’aigua.
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