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Medi

La cistella ecològica
Es tracta d'un projecte agrícola sostenible que fa 
arribar  els  seus  productes  directament  al 
consumidor final. 

L'únic  intermediari  que  existeix  entre 
l'agricultor/productor  i  el  consumidor  és  el 
distribuïdor  de  la  cistella,  de  vegades  són 
cooperatives,  ajudant a crear així una agricultura 
sostenible  gràcies  a  Internet  que  facilita  la 
comunicació.
 
Ofereixen a aquelles persones que viuen a la ciutat 
productes  frescos  de  qualitat,  cultivats  en zones 
rurals mitjançant tècniques d’agricultura ecològica. 

Productes  de  temporada,  cuidats  i  tractats  de 
forma  natural,  per  tal  que  conservin  tot  el  seu 
sabor i  tots els seus nutrients, que ens permetin 
recuperar els hàbits i  costums d’una dieta sana i 
saborosa que darrerament s’ha vist amenaçada per 
la producció en sèrie. 

Enllaços  de  pagines  web  on  hi  ha  cistelles 
ecològiques: 

http://www.recapte.com/CESTA.ASPX 

http://doctorveg.es/index.php 

http://www.disfrutaverdura.com/ 

http://www.cistellauab.blogspot.com/ 

El recapte: 

Els  quatre pilars  bàsics  en què es  basa  RECAPTE 
són:

1.-SOSTENIBILITAT.  Mitjançant  aquesta  forma  de 
comerç pretenen fer arribar els seus productes al 
consumidor final de forma directa sense intervenció 
de tercers que el que fan és encarir el producte.

2.-CONSCIÈNCIA  per  un  comerç  just  entre 
agricultors i consumidors.

3.-EFICIÈNCIA. A Recapte es treballa dia a dia per 
millorar els seus productes

4.-GARANTÍA. En Recapte es fan responsables dels 
seus productes oferint transparència i garanties.

Doctor veg:

La finca disposa d'un terreny de cultiu de 6 ha i un 
magatzem a la pròpia masia, en el qual es preparen 
les cistelles per a la seva distribució. 

Disfruta i verdura:

Et porten a casa fruita i verdura fresca, acabada de 
collir  i de temporada, en la seva gran majoria 
ecològica. 

Mercat local:

Seleccionen amb cura tota  la  seva  oferta  segons 
criteris ecològics, de qualitat, varietat i proximitat. 
Les comandes no són  tancades només rebràs el que 
tu vols.

Altres iniciatives dins la comunitat:

Bloc de la cistella ecològica de la UAB:

Un bloc fet per Gent de la Universitat Autònoma de 
Barcelona que cooperen tot fent per comandes de 
fruites  i  verdures  agroecològiques  a  productors 
propers. 
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