
Assistents:
Sílvia Àlvarez
Mavi Antas
Mercè Aguas
Andrea Codo
Núria Farré
Pràxedes Gonzalez
Carmen Navas
Pablo Pascual

Laura Perez
Mari Carmen Rabella
Anna Valderrama
Bibiana Fontanet
Germàn del Río
Germàn Llerena
Mariona Espinet

S’excusen la Mari, la Núria F, la Pepa, la Núria P, l’Àngels, la Natàlia, la 
Isabel, l’Annaïs i el Kevin. 

Ordre del dia: 

1. Valoració de la reunió amb l’Ajuntament.
2. Actuacions pluvials als centres.
3. Recollir esmenes als pòsters.
4. Difusió del manifest.
5. Projecte pel curs vinent
6. Patrimoni Viu.
7. Revista “ES: Aigua” a repartir.
8. Informacions diverses:

1. Crida del Francesc.
2. Cançó     del     Germán     del     Río  .
3. Article revista Era.
4. Xerrades menjadors escolars.
5. Propera reunió.

1. Valoració trobada
• Varem ser molt o poc bel·licosos? hi ha diversitat d’opinions: en 

general sembla que varem ser molt moderats i correctes en 
l’exposició del tema. Però les opinions van des de que poden haver 
sentit que “trèiem les ungles” fins que va ser molt “light”.  

• El manifest era molt correcte i estava treballat, els comentaris 
també van ser encertats, tot va quedar molt digne.

• Els varem sorprendre, ja que no esperaven res. 
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• No hi ha hagut cap resposta política per ara, caldria fer el 
seguiment.

• No va venir la de Medi Ambient (i l’Alcalde tampoc, només al 
final), i això va ser la clau. No sabien gaire a què venien, no 
sabien res de nosaltres i ara ho saben, ens hem fet presents.

• Varem donar la idea de que al darrera de hi ha molta feina feta, 
col·lectius i problemes reals. Sembla que es varen sensibilitzar, 
que van quedar amb ganes de transmetre. Saben que hi ha uns 
diners al darrera.

• Queden preguntes sense contestar: podrem regar? Es mantindran 
els horts a l’estiu? Tindrem dipòsits? A partir d’ara l’Agenda 21 
Escolar estarà més lligada al manteniment que fa l’Ajuntament 
dels edificis escolars? Tot això falta que es concreti. No tenien 
aquestes respostes.

• En qualsevol cas, cal fer el seguiment. Nosaltres no som animals 
polítics i ells sí, i també està bé aprendre: no et donen la resposta, 
normalment. Com a primera resposta està bé, però caldrà amb el 
seguiment veure si es van aconseguint les coses. Cal concretar 
una reunió: que la concreti el Germàn.

• En quant a l’exposició dels pòsters, és interessant i ho hem 
d’aprofitar. Fins i tot es parla de fer algun plafó més amb els 
compromisos i el resultat de la reunió. 

• És evident que també és una medalla pels polítics, però és el joc 
habitual. 

2. Actuacions pluvials als centres.

Com es va comentar a la reunió, es poden fer actuacions per recollir 
aigües pluvials als centres. Els dipòsits poden ser definitius o solucions 
senzilles per passar l’estiu. Els definitius costen molts diners i creiem 
que no serà viable posar-los, més en un any de retallada pressupostària 
com aquest. Els temporals sí es poden posar, amb l’ajut de tots/es.

El moment de posar aquests dipòsits es pot aprofitar a classe.

No hi ha instruccions polítiques sobre el tema. Tècnicament s’està 
treballant i en principi sembla que es podrien posar durant aquest mes. 

3. Recollir esmenes als pòsters.

Es passen fotocòpies en blanc i negre dels pòsters per fer-hi les 
esmenes necessàries. Es reparteixen els pòsters a les escoles, inclòs 
un pòster tri-partit amb el pòster de l’escola, el manifest i el mapa de 
la xarxa d’horts escolars de Sant Cugat. 
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4. Difusió del manifest.

A la premsa va sortir (Cugat.cat del 21 de maig). La foto feta pel 
fotògraf que va venir, la veritat era molt dolenta, no es veu res. 

Aquest divendres a les 12:30h sortirem a la tele local. 

5. Projecte pel curs vinent

Objectius del treball
El treball realitzat durant aquest curs ha estat molt ben valorat per part 
del Servei Educatiu de Sant Cugat. L’Aurora ens ha animat a seguir i ens 
ha facilitat les gestions per demanar una subvenció pel curs vinent com 
a grup de treball. Els objectius pel curs vinent tal com han quedat 
reflectits en el projecte son: 

1. Objectius a assolir

Es proposa seguir treballant amb l’hort ecològic com a entorn privilegiat i nucli d’un 
projecte d’educació per la sostenibilitat a tots els nivells educatius. El treball 
s’haurà d’adaptar a la realitat de cada escola i l’experiència adquirida fins el 
moment en relació a l’hort. Així per exemple hi ha escoles que encara no tenen 
hort i n’hi ha que el tenen des de fa molts anys. Així mateix hi ha escoles que es 
veuen en cor d’iniciar els menjadors ecològics i incorporar-los al currículum. D’altra 
banda hi ha escoles que volen seguir aprofundint en l’aigua i els residus tot 
relacionant-ho amb l’hort.

1.1. Aprofundir en el treball sobre l’hort ecològic i els menjadors ecològics 
escolars com a entorn privilegiat per treballar l’educació per la sostenibilitat

- En relació a l’hort: Seguir amb el procés de formació dels membres del 
grup i millorar les condicions i el manteniment d’un hort ecològic escolar.

- En relació a la participació comunitària. Desenvolupar dinàmiques de 
participació conjunta entre escoles i en la comunitat relacionades amb l’activitat 
agrícola de l’entorn.

- En relació al currículum: Definir els continguts i competències que es 
poden treballar a diferents nivells educatius, desenvolupar activitats i dinàmiques 
adients als diferents nivells educatius, coordinar el treball a diferents nivells i cicles 
de cada etapa educativa.
1.2. Creació d’exemples de material didàctic que es puguin provar i integrar 
al currículum
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- Conèixer altres experiències properes i/o internacionals.
- Dissenyar alguna intervenció didàctica que pugui ser utilitzada als 

diferents nivells educatius.
- Exposar-la i reflexionar col·lectivament sobre ella.

1.3. Coordinar el treball dels educadors am bientals que treballen a les 
escoles i dels mestres i professorat

- Reflexionar i definir el paper dels educadors ambientals als centres 
educatius.

- Trobar maneres de treballar conjuntament.

Què en pensem?

• Per on comencem si volem un hort?
• Hi ha diferents moments.
• Caldrà establir grups d’elaboració de materials. 
• L’hort no és una activitat més, és una filosofia de fons que 

ha d’arribar a tot arreu: menjadors inclosos.
• A mi m’agradaria treballar més en concret, aquest any ha 

faltat això. 
• El treball ha d’anar a ser més global, que toqui temes de la 

fam, de la sobirania alimentària, problemes del món, 
socioambientals, els transgènics... 

• El tema de les competències és un tema interessant. 
Podríem aprofitar aquest grup per assajar quines 
competències es treballen? Aquest entorn és ideal per 
treballar-hi. Secundària ho té més difícil.

• Una possibilitat més de treball amb l’hort és el Pla d’Entorn: 
la gent de l’entorn pot cuidar de l’hort. Això cal que cada 
escola que té Pla d’Entorn faci un projecte i ho demani. 
Aquest projecte podria ser coherent amb el projecte 
educatiu nostre, de manera que es potenciïn.

Es discuteix una mica, però sembla que tothom estem d’acord en la 
mateixa idea: aquest any ha servit per engegar i obrir perspectives i el 
que ve ha de servir per arribar a fer material i propostes concretes.

Caldrà plantejar-se un procés de treball que ens permeti mantenir la 
cohesió mentre elaborem material per diferents edats i situacions. És 
l’essència del nostre grup.
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Pel proper dia ens ho hem de portar ben pensat: què podria fer 
cadascú? Hem de pensar el focus de treball, cadascú partint de la seva 
realitat (“jo no tinc un hort encara”, “jo sí”...).

El paper dels educadors ambientals

Qui paga els educadors ambientals? Aquesta pregunta és interessant 
i no és fàcil de contestar: cada escola fa el que pot. Els primers 
educadors/es ambientals d’hort els ha pagat sovint l’AMPA, a vegades 
a través de l’empresa de menjadors, a vegades a compte d’una 
subvenció o de l’Agenda 21 Escolar... 

Ara n’hi haurà més, hem passat en un any de 3 a 11 horts escolars! 
Això implicarà un col·lectiu important d’educadors/es ambientals 
treballant colze a colze amb les escoles. L’experiència acumulada fins 
ara és molt important, però el cert és que les condicions de treball 
són precàries, i caldrà coordinar-se molt bé, de tal manera que una 
persona pugui portar dos o tres horts per sobreviure laboralment. 

Aquest curs ja s’ha començat un grup de treball d’educadors/es 
ambientals que ha començat a treballar el tema de la seva formació, 
de les competències que necessiten per treballar. No és un col·lectiu 
reconegut laboralment i per tant cal treballar a molts nivells. Tothom 
hi haurem de col·laborar d’una manera o d’una altra. També a 
l’Ajuntament s’estan pensant maneres de treballar-ho.

El rerafons del parc rural hauria de ser l’excusa per impulsar aquesta 
xarxa d’horts amb el seu personal inclòs. Es pot reivindicar aquest 
personal dels horts? Això és una lluita que estem fent: aconseguirem 
que l’Ajuntament vegi aquesta xarxa com un potencial important del 
municipi? És similar al professor de dansa que va pagar l’Ajuntament 
durant un temps. Si anem tothom a una, serà millor. 

6. Patrimoni Viu.

El Museu de Sant Cugat ens ha convidat a participar en una jornada que 
organitza el 15 de juny, diumenge, a la plaça de l’Om, de 12h a 14h (la 
jornada és més llarga, veieu el programa adjunt), amb una paradeta. La 
proposta tenia més sentit abans de la crisi de l’aigua, perquè els horts 
són patrimoni viu de Sant Cugat i la feina de les llavors recull la història. 
Però la farem perquè ens hem compromès i pot ser un moment 
d’intercanvi i de fer veure la nostra feina, aprofitarem els pòsters.
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Qui es vulgui apuntar a preparar-ho amb nosaltres, només heu 
d’escriure un mail al German. 

7. Revista “ES: Aigua” a repartir.

El número 3 de la revista “Educació i Sostenibilitat” que edita la Càtedra 
UNESCO d’Educació per la Sostenibilitat de la UPC està dedicada a 
l’aigua i és molt interessant. En tenim una per centre. Qui no l’hagi 
rebut que escrigui igualment al German.

8. Informacions diverses:

Crida del Francesc.
Es proposava compartir material didàctic dels horts. El curs que ve segur 
que ho farem a fons, perquè és el tema que treballarem, però no està 
malament començar ara per preparar el començament del curs.

Cançó del Germán del Río.
S’ha fet arribar per mail la cançó de l’aigua elaborada al CEIP La 
Floresta. Es pot fer servir per treballar a classe, és molt interessant. Es 
reparteix la lletra.

Article revista Era.
L’Anna Valderrama informa de que la gent de l’ERA, els del projecte 
Esporus, ens obren la possibilitat de fer un article sobre el que estem 
fent.
 

9. Xerrades menjadors escolars.

Ara és el boom dels menjadors escolars, i hi ha moltes iniciatives i 
xerrades:

• A Collbató, l’AMPA de l’escola dels fills del Manel Rivero 
(d’Intiam Ruai) s’ho ha organitzat amb uns pagesos coneguts i 
fent números resulta que els puja el preu només 20 cèntims 
per dia. 

• Al CEIP Gerbert la xerrada va ser interessant sobretot perquè 
es va trobar la gent interessada a Sant Cugat, que és molta! En 
canvi les explicacions no eren tan bones.

• El 12 de juny a Castelldefels hi ha un altre acte.
• Està clar que és un tema complex i que s’ha de fer amb 

compte, perquè cal introduir canvis a molts nivells: preus, 
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proveïdors, tractament dels aliments, menús... no és suficient 
que una empresa digui: “jo sóc ecològica”, però el cert és que 
comença a ser possible.

10. Propera reunió: atenció que hi ha un lleuger canvi d’hora:

 

Ens trobem a la Torreblanca
a les 17:00h

el dia 25 de juny de 2008.
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