
Qüestionari
1. Per quin motiu us agrada consumir les nostres cistelles?

2. Si heu respost en l’anterior «Altres» per quin motiu?
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Per quin motiu us agrada consumir les nostres cistelles?

Consumir producte de casa, proximitat

Valoració petits productors i projecte

Sostenibilitat
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Altres motius pels quals demaneu les nostres cistelles



Respostes al Qüestionari

3. Quantes persones compartiu els aliments de la cistella?

4. El contingut de la cistella tancada...
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El contingut de la cistella tancada...

ens és adequat per una 
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ens fa curt.

ens en sobra.
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Respostes al Qüestionari

5. Quines hortalisses de temporada trobeu a faltar?

6. Us agradaria que la cistella tancada, en mesos de poca producció, portés 
productes elaborats (propis), com: pasta, llegum o conserves?
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Enciam, escarola, fulles per amanida

Pastanagues

Nyàmeres

Carxofes

Bròquil

ceba tendra

Varietat cols

Varietat fruita

Patates

Tomàquet

Mongeta
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Quines hortalisses de temporada trobeu a faltar?

44%

48%

8%

Us agradaria que la cistella tancada, en mesos de poca producció, portés 
productes elaborats (propis), com:  pasta, llegums o conserves?

Sí, tots.

Sí, alguns.

No, cap.



Respostes al Qüestionari

7. Sabeu d’algun lloc que ens pugui servir coma punt de recollida de les cistelles 
a la vostra zona?

- Mercat municipal de Vilanova (moltes parades buides)
- Seu d’Eixarcolant
- Ateneu de Montbui
- Botiga de Montbui poble
- Opcinatura

8. Tot i que estem guanyant en eficiència any rere any, el cost mínim de 10 € per 
la cistella tancada no ens permet acabar de fer quadrar els números. Podríeu 
assumir un increment de 2 euros en el preu, i per tant suposaria que el cost de 
la cistella tancada passaria a ser de 12 euros?

Resposta: 100% Sí

9. Entenem que costa adaptar-se a la cistella tancada i per això, malgrat 
complicar-nos la gestió, donem l’opció de fer un canvi d’un producte de la 
cistella per algun dels altres que tenim en excedent. Volem seguir oferint 
aquesta opció, i també la de fer més canvis. Però per compensar el cost extra 
de gestió afegiríem un suplement de 50 cts per canvi. Estaríeu conformes amb 
la mesura?
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70%

30%

Estaríeu conformes a compensar el cost extra de gestió per canvis a la ciste-
lla tancada  amb un suplement de 50 cts per canvi?

Sí

No



Respostes al Qüestionari

10.Una altra manera de donar suport i seguretat als agricultors és assegurant les 
nostres vendes pagant per avançat. Si els comensals us comprometeu 
mensualment o trimestral encarregant una cistella per cada setmana, o per cada
dues setmanes, ens seria de molt ajut.

11.A vegades ens heu fet arribar consultes sobre com cuinar els diferents 
productes de les cistelles. Com preferiríeu que us ajudéssim?
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52%

28%

20%

Si us comprometeu pagant per avançat mensual o trimestralment les cistelles, 
ens seria de molta ajuda.

Cistella sota comanda, sense 
compromís

cistella setmanal amb 
compromís mensual

cistella setmanal amb 
compromís trimestral

cistella quinzenal amb 
compromís trimestral

48%

20%

11%

21%

Com preferirieu que us ajudéssim sobre com cuinar els productes de les ciste-
lles?

publicant receptes al Instagram

publicant receptes a la web

Consultant-nos directament per 
Whatsapp

Enviant-vos idees amb un audio 
per la llista de difusió



Respostes al Qüestionari

12.Us agradaria formar part d’un grup de Whatsapp, Facebook o Telegram on 
compartir receptes?

13.Us interessa que segueixi existint la llista de difusió de mail a banda de la de 
Whatsapp?
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De Whatsapp

De Facebook

De Telegram
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Us agradaria formar part d'un grup de Whatsapp, Facebook o Telegram on 
compartir receptes?

69%
3%

28%

Us interessa que segueixi existint la llista de difusió de mail a banda de la de 
Whatsapp?

Només utilitzo Whatsapp

Només utilitzo correu elec-
trònic

Rebo els dos recordatoris i em 
va bé



Respostes al Qüestionari

14.Estem dissenyant nous galliners mòbils i si tot va bé aviat posarem gallines 
ecològiques. Quants ous esteu acostumats a consumir setmanalment?

15.Tenir gallines suposa haver-les de renovar de tant en tant. Per ser el màxim de 
coherents seria genial construir un petit escorxador  per aviram a Can 
Mercaderet i vendre les gallines preparades per guisar o fer brou. Us interessa?
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41%

34%

7%

7%

11%

Quants ous esteu acostumats a consumir setmanalment?

mitja dotzena

una dotzena

una dotzena i mitja

dues dotzenes

no mengem ous/no en ne-
cessitarem

49% 51%

Per ser el màxim coherents seria genial construir un petit escorxador per avi-
ram a Can Mercaderet i vendre les gallines preparades per guisar o fer brou. 
Us interessa?

Sí

No



Respostes al Qüestionari

16.Volem apropar-vos l’hort i el projecte organitzant activitats. Quines de les 
següents activitats et veus participant?

17.Suggeriments oberts: som tot orelles!

• Com a opinió totalment personal, m’ajudaria a consumir més cistelles si el repartiment es fes 
a la primera meitat de setmana. Gràcies per la feina que feu!!!

• Personalment m'agrada més venir a comprar dissabte al matí

• El que em costa una mica més de la cistella és que sigui tancada. L'he comprat encara molt 
poques vegades i potser no li tinc el ritme agafat, però m'agradaria poder encarregar allò que 
consumeixo habitualment, i no altres productes que no m'acaben d'agradar o que no estic 
acostumada a menjar. No se si teniu l'opció de venir algun dia i comprar com ho faria en 
qualsevol mercat? Això és el que personalment m'aniria millor :) En qualsevol cas, gràcies pel 
projecte! El trobo genial i valoro molt la vostra feina

• Moltes gràcies per existir i obrir-vos a la comunitat que us envolta! Seguiu endavant! La terra 
us necessita!

• Les fruites (taronges i mandarines) són molt bones ......................

• No se m’acut ara mateix cap suggeriment. Felicitar-vos per la iniciativa de l’enquesta. El tema 
de pagar les cistelles mensualment o trimestralment està molt bé, però llavors, com es 
comptabilitza les comandes extra? Pel que fa a col·laborar amb vosaltres, ho tinc en llista 
d'espera, fins que es solucioni la meva situació familiar. M'entusiasma el vostre projecte! 
Molts ànims i endavant.

• Pel que fa al cost per fer canvis a la cistella tancada pensem que 50 cèntims per canvi és 
molt, tenint en compte que sovint la cistella és repetitiva i ens convé fer canvis. Potser es 
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Portes obertes

Cursos horta ecològica

Tallers puntuals per adults i famílies

Casals de natura per a nens

Tallers extraescolars dissabtes matí

Tallers extraescolars divendres tarda

Jornades treball voluntari
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Volem apropar-vos l'hort i el projecte organitzant activitats. Quines de les 
següents activitats et veus participant?



Respostes al Qüestionari

podria assumir, en tot cas, 50 cèntims en global. Pel que fa al compromís no hi havia l'opció 
que ens aniria bé. Per a nosaltres la millor opció seria: cistella quinzenal amb compromís 
mensual però amb la possibilitat de poder afegir cistelles extres si ens calen. Moltes gràcies!

• Felicitats per aquest gran projecte! 2 apunts: Nosaltres mengem ous, però he posat que no 
ens interessa perquè ja tenim gallines. Ens adaptem a les cistelles tancades però som 
especials perquè d'una banda ja tenim hort i d'altra banda perquè som 5 i mengem tots com 
adults. Per mi per exemple, amb un enciamet petit no en tenim prou. Potser es podria fer dues
o tres mides de cistella amb preus diferents. Fins aviat!

• Enhorabona per el projecte! Estarem encantats de col·laborar-hi per fer-lo créixer! Creiem feu 
una tasca molt necessària !!!!!gràcies

• Felicitar-vos ....i en el nostre cas de vegades és la quantitat...som 5 a casa que els agrada 
molt la verdura. M' haure d' acostumar a sumar quantitat al producte que hi haguí a la cistella.
Moltes gràcies a tots per tot.

• Possibilitat de mitja cistella setmanal (cistella individual) per 6€ pels compromesos a 
cistelles durant un trimestre

• Potser posar menys varietat però més quantitat de productes. A vegades ens hem trobat que 
no ens arriba per un àpat. Aleshores ens aniria millor menys coses, però que ens permetessin 
cuinar-les sense haver de complementar. Moltes gràcies x la vostra feina!

• No he contestat l'increment de 2 € pq si que el puc assumir però no necessitem més 
quantitat, moltes vegades se'm fa malbé pq O no sé com cuinar-ho O no tinc temps de fer-ho 
tot ràpidament. Hauria de provar-ho...

• Entenc el que dieu de comprometre's a X cistelles cada X. Però jo al ser 1 persona sola, la 
periodicitat de la cistella em varia molt depenent de la setmana. És per això que em va bé dir-
ho setmana a setmana.

• Gràcies per la vostra tasca!!!

• Estem disposats a assumir la pujada a 12€ si la cistella també augmenta amb algun producte
més (o més quantitat)
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