
Les fruites de temporada poden ser: maduixes,
kiwi, poma, mandarina, taronja, pinya o plàtan.

Les verdures de temporada poden ser: bledes,
carxofes, col, bròquil, carbassa, ceba, coli�or,
espinacs, porro i pastanaga.

EL NOSTRE
COMPROMÍS

-  Treballar per aconseguir un ús integral de
   productes naturals, frescos i ecològics de
   proximitat. 
-  Introduir aliments integrals complerts sense
   cap tipus de tractament. 
-  Tenir un control directe sobre la procedència
   de tots els productes i evitar intermediaris
   que carreguen marges, pressionen al petit
   productor i no aporten valor.
-  Fer una elaboració artesanal, diària i
   tradicional del dinar, sense precuinats ni
   productes industrials.

Tastet mensual!
Sobrassada vegana casolana

Els brous, guisats i arrebossats són casolans.
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S P W B F O C

K M A T L D G

Aquest mes celebrem el lleure, pilar de la 
nostra tasca i allò que dóna contingut 
pedagògic i lúdic al temps de migdia.

Però igualment ens veiem en l’obligació de 
reivindicar que sigui un dret de tots els 
infants, siguin on siguin. 

Eix temàtic del mes
El lleure



La tristesa de la guerra
de la il·lustradora Núria Omella

Aquest mes cel·lebrem el lleure, una eina pedagògica que dota de contingut el temps lliure dels infants. Com entitat nascuda del lleure, creiem que 
aquest espai pot ser un element transformador. Un catalitzador clau en la construcció d’una societat millor, de comunitats més felices, solidàries i 
compromeses. I és per això que volem posar de manifest que malhauradament no tots els infants en poden gaudir en igualtat de condicions. Les 
guerres, les desigualtats i la vulneració dels drets de la infància fan que avui encara molts nens i nenes no puguin gaudir d’un dret elemental i educa-
tiu. Per ells i per elles, aquest mes l’articularem al voltant del lleure. 

El lleure, un dret de tots els infants


