
Assistents:
• Esther Mínguez (Olivera)
• Bibiana Fontanet (Olivera)
• Mireia Llongueras 

(estudiant en pràctiques)
• Lluïsa (La Floresta)
• Montserrat Palouzié (La 

Floresta)
• Germán del Río (La 

Floresta)
• Elena Sierra (Pi Xandri)
• Carme Delgado (Turó can 

Mates)
• Àngels Tomàs (Catalunya) 
• Sílvia Àlvarez (Catalunya)
• Mariona Espinet (UAB)
• Núria Fargas (Gargot)
• Lluïsa Mora (La Floresta)

• Roser Franco (Pla Farreras)
• Isabel Gómez (Joan 

Maragall)
• Núria Farré (Pins)
• Laura Pérez Hornero (Pins)
• Isabel Alves (CEA can Coll)
• Mercè Aguas (Ciutat 

d’Alba)
• Anna Castellví (Angeleta)
• Mireia Ripollés (Mimosa)
• Noèlia Rúbio (Cavall Fort)
• Teresa Serra (Turó can 

Mates)
• Kevin Fisher (educ amb)
• Aitana Martín-Aragón (educ 

amb)
• Germán Llerena 

(ajuntament)

Ordre del dia: 

1. Presentació de nous membres del grup. 
2. Lectura i millora de l’enquesta que ha preparat la sub-comissió 

(recollida de la diversitat d’horts que tenim).
3. Explicació de la situació actual i propostes de futur del cas 

Torre Negra.
4. Propera reunió.

La reunió anterior la varem fer al CEIP Joan Maragall. Allà varem veure 
l’hort i el Francesc ens va explicar com el treballen a l’escola. Ho 
valorem molt positivament, en quant puguem (a la primavera) 
provarem de fer reunions a altres escoles.
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ACTA DE LA TERCERA REUNIÓ DEL GRUP DE TREBALL D’EDUCACIÓ PER LA 
SOSTENIBILITAT AL LLARG DE LA VIDA a Torreblanca, 

Curs 2008-9 (segona era), 19 de novembre 2008



1. Presentació gent nova:

La Isabel Gómez del CEIP Joan Maragall, la Noèlia Rúbio  de l’Escola 
Bressol Cavall Fort, 

2. Lectura i millora de l’enquesta que ha preparat la sub- 
comissió (recollida de la diversitat d’horts que tenim).

Llegim i afegim algunes qüestions a l’enquesta que ha preparat una sub-
comissió (la Mercè, el Francesc, l’Anna, la Mariona i el Germán). 
L’objectiu de l’enquesta que ens donem a totes les escoles és recollir bé 
tots els detalls dels horts d’existents, de les experiències ja fetes, i 
també dels projectes que s’estan coent en relació als horts. És una 
enquesta llarga perquè puguem obtenir la màxima informació. Es 
demana a tothom que l’ompli amb tota la gent possible que s’implica en 
el projecte de l’hort a l’escola. 

L’enquesta d’adjunta a aquest acta per introduir els afegit i perquè la 
pugueu contestar digitalment si voleu (així no hi haurà problemes 
d’espai). Es prega omplir-la abans de Nadal.

DATA FINAL PER ENTREGAR L’ENQUESTA: EL 19 DE DESEMBRE!!!

Hi ha un bon grup d’alumnes de Ciències Ambientals (UAB) que 
agafaran l’enquesta i faran el buidatge, de manera que el dia 21 de 
gener, propera reunió nostra, es pugui fer el retorn. Aquestes alumnes 
ja van començar a fer algunes entrevistes i a conèixer els projectes. Ara 
es dedicaran a passar per les escoles (ja es posaran en contacte amb les 
educadores ambientals d’hort i amb alguns de vosaltres per accedir als 
espais d’hort o als que tingueu previst fer l’hort) per posar en un plànol 
de l’escola on és l’hort i fer fotos (sense nens, només de l’espai físic).

Apart de l’enquesta i d’aquest plànol i fotos, podeu enviar algunes fotos 
a aquella adreça de mail. Fotos que siguin publicables a internet i que 
il·lustrin una mica l’enquesta.

3. Explicació de la situació actual i perspectives del parc rural de 
la Torre Negra.

S’explica amb detall la situació actual del parc rural de la Torre Negra. 
Es comenta especialment el que s’està coent en quant perspectives 
educatives.
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Resum sense detalls:
• L’espai de la Torre Negra va ser comprat als 80 pel Núñez i 

Navarro (hi ha molts altres propietaris amb perspectives diverses).
• Una Festa de la Tardor va servir per iniciar el procés de protecció.
• Actualment ha estat declarat zona no urbanitzable, té un Pla 

Especial que és un parc rural, i totes les administracions estan 
d’acord en que s’inclourà al parc natural de Collserola quan es 
creï. 

• Tota aquesta situació administrativa està al tribunal en espera 
d’una sentència que la podria deixar intacta o bé tirar enrere.

• Actualment comença el procés de gestió de la zona. El dissabte 
passat es va començar a llaurar un terreny públic (de  nou!).

A partir de la col·laboració entre l’ajuntament i la UAB, es pretén crear 
un projecte de gestió innovador  que ens inclogui a tothom 
(administració, entitats socials, món educatiu, professionals, propietaris, 
món agrícola, ciutadania...).

Un primer treball de final de carrera de Ciències Ambientals (de l’alumna 
Aitana Martín-Aragón, que coneixeu perquè és educadora ambiental) va 
recollir models d’arreu i planteja un model de gestió que ampliï la típica 
gestió exclusivament tècnica i promogui la participació social, 
especialment l’escolar. Prova de sortir de l’esquema de que l’ús ciutadà 
és només ús i no implicació ciutadana en la transformació d’un espai.
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Podeu veure l’estudi a  quí  .

Aquest plantejament es va treballar internament a l’ajuntament per tal 
que s’impulsés i liderés políticament. Es va crear un material gràfic de 
molta qualitat que va ajudar molt (la Jana Martínez, alumna vostra, l’ha 
fet).

Una proposta que va partir d’aquest plantejament és la de crear un grup 
de consum que es faci “client fidel”  de la producció del parc rural (i 
d’altres produccions locals que es vagin promovent) i que a més generi 
un grup de gent voluntària que juntament amb les AMPAs i les escoles 
treballi per anar coneixent nous productors/es agrícoles (d’agricultura 
ecològica o que converteixi la seva explotació agrícola a agricultura 
ecològica). Els “clients fidels”  en aquest cas serien sobretot els 
menjadors escolars.

Els menjadors escolars ecològics no són fàcils d’implantar (ho hem sabut 
en unes jornades sobre el tema fa dos caps de setmana), hi ha múltiples 
dificultats. Cal carregar-se de paciència i actuar amb molta intel·ligència 
i tenint en compte tots els actors involucrats (cuiners/es, escoles, 
AMPAs, productors/es, administració, etc), perquè tothom ha de fer 
canvis de xip i de maneres de fer. En canvi, els menjadors escolars 
ecològics també poden ser una força impulsora de l’agricultura ecològica 
local importantíssima, i això repercutiria en la protecció de l’entorn.

És a dir: cal establir un nou diàleg camp-ciutat, en el que veiem les 
dimensions que ja comentàvem amb els horts: l’ecològica, la 
tecnològica, la social i l’econòmica. 

A Sant Cugat podríem actuar conjuntament totes les escoles per anar, 
segurament producte a producte, introduint i treballant educativament a 
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fons els canvis necessaris. Coordinadament tindríem una capacitat molt 
important, i també és més complex.

El projecte del parc rural de la Torre Negra, per tant, té un objectiu molt 
escolar: iniciar aquesta recerca de nous productors/es i anar-los posant 
en diàleg amb AMPAs, escoles, administració... pels menjadors escolars 
ecològics. I ser un espai d’aprenentatge per totes les edats (incloent les 
recerques universitàries com aquestes).

El nostre paper seria el de fer que aquest procés sigui realment 
educatiu, d’educació per la sostenibilitat.

A més, apareix una proposta que lliga especialment el parc rural i el 
món escolar: un hort pedagògic i productiu.

El Kevin Fisher, també el 
coneixeu perquè també és 
educador ambiental (i treballa 
amb l’Aitana), fent recerca per 
un màster d’Agricultura 
Ecològica, ha fet aquesta 
proposta d’hort a la zona 
agrícola que és propietat 
municipal (sota l’Avenç), i ens 
l’explica. El podeu demanar, no 
està penjat enlloc encara (pesa 
massa).

Es tracta d’una proposta tècnica 
de fer un hort ecològic sota 
l’escola Avenç, que la meitat 
seria productiu, i la meitat 
permetria suport educatiu, es 
podria visitar (no només per les 
escoles), i s’ha basat molt en les 
possibilitats que neixen del 
nostre grup (projecte de les llavors, xarxa d’horts escolars, etc). 

Té una vocació clara de ser “demostratiu”, de manera que ajudi als 
propietaris de la zona (els que no volen urbanitzar primer) a animar-se 
a fer el mateix, i a la població a entendre i participar d’aquestes coses, i 
a nosaltres permetre’ns fer educació per la sostenibilitat que des de 
l’escola transforma el municipi. 

Grup de Treball Educació per la Sostenibilitat, Sant Cugat-2008-9. 
Document 149: acta de la tercera reunió de la segona era
Pàgina: 5



Aquesta peça lliga molt més el món educatiu amb el context del parc 
rural i les transformacions agroecològiques que cal impulsar al nostre 
municipi i en realitat a tot el món. 

4. Propera reunió.

A la propera reunió provarem de venir amb el retorn de les enquestes i 
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a partir de la diversitat existent començarem a treballar en un model de 
xarxa d’horts propi.

ENS CONVOQUEM A LA TORREBLANCA 
EL DIMECRES 21 DE GENER 2009

A LES 17:30H
 

I RECORDEU QUE:
 DATA FINAL PER ENTREGAR L’ENQUESTA: EL 19 DE DESEMBRE!!!

Sant Cugat del Vallès, 19 de novembre de 2008
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