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La raó de ser del Calendari del Bon Consumidor
El Calendari del Bon Consumidor té per objectiu mostrar de forma 
visual,  atractiva i rigorosa, la necessitat de fomentar un consum 
responsable i una dieta amb productes de temporada i proximitat, 
aportant eines per fer-ho possible des de la quotidianeitat. Preveu 
ser aquell element visualment atractiu que, present a les parets de 
totes les llars, botigues i empreses, pugui acompanyar-nos al llarg 
de l’any i ajudar-nos a construir una societat més sostenible i justa.



Contes il·lustrats per a petits i grans
Com a novetat d’enguany, cada mes podrem descobrir un dels 
12 contes il·lustrats que conté, pensats per adults i infants, on 
acompanyats de la rateta Rita aprendrem, de forma divertida, 
com podem ser cada dia millors consumidores i consumidors. 

Varietats agrícoles tradicionals 
i plantes silvestres comestibles

Cada mes conté 24 il·lustracions de varietats agrícoles tradicionals 
i espècies silvestres comestibles, moltes vegades desconegudes 
i tanmateix importantíssimes per poder gaudir d’una alimentació 
saludable, diversificada, i atractiva a partir de productes de tempo-
rada i de proximitat. Hi trobarem també una graella retallable amb 
els productes de temporada que es poden consumir a cada mes.



El Col·lectiu Eixarcolant

El Col·lectiu Eixarcolant treballa per la recuperació i divulgació dels 
coneixements i usos de les espècies silvestres comestibles i les 
varietats agrícoles tradicionals, per tal que esdevinguin una eina 
que permeti desenvolupar un model de producció, distribució i 
consum d’aliments més sostenible i accessible a tothom, basat en 
la proximitat i en la qualitat, que dignifiqui la feina d’agricultores i 
agricultors i que permeti mantenir la diversitat dels paisatges que 
ens envolten. 

Realitza projectes de recerca, formació, divulgació, dinamització   
territorial i assessorament, sempre desenvolupats amb el màxim 
rigor i metodologia científica. Totes les seves actuacions es desen-
volupen en el marc de l’economia social i solidària, i sense afany 
de lucre.

la il·lustradora

Estela de Arenzana (Igualada, 1988) és una il·lustradora espe-
cialitzada en les temàtiques de natura, fauna, flors, vida salvat-
ge i sostenibilitat. Utilitza de forma preeminent la tècnica de            
l’aquarel·la, amb un estil propi i il·lustracions de gran diversitat 
cromàtica. Ha realitzat projectes per als sectors del packaging, 
tèxtil, disseny, i editorial, en especial contes infantils. Les seves 
il·lustracions són un dels elements més característics del Calen-
dari del Bon Consumidor.



A què estic contribuint 
comprant el Calendari del Bon Consumidor

Tots els beneficis obtinguts de la comercialització del Calen-
dari del Bon Consumidor es destinaran a la realització d’ac-
tuacions i projectes que permetin avançar vers un model
agroalimentari més sostenible i una societat més justa. 

Podeu consultar les línies d’actuació del Col·lectiu Eixarcolant al 
web www.eixarcolant.cat, i participar activament en la definició i 
desenvolupament dels diferents projectes tot fent-vos-en socis. 
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