
Assistents: 

Ordre del dia: 

1. Visita al Parc d’Energies Renovables i l’hort de La Flores-
ta, guiats/des pel Germán del Río.

2. Presentació del projecte Jardineria a l’Escola Bressol el 
Tricicle per part del Patxi Oyaga.

3. Taller d’extracció de llavors.
4. Proper dia.

1. Visita al PER i l’hort escolars.

El Germán del Río ens explica que ja està acabada la caseta solar del 
projecte Parc d’Energies Renovables que l’escola va engegar fa temps a 
partir d’una ecoauditoria energètica. Ara podem veure una pantalla de 
leds en la que es posaran frases explicatives, lemes... Només falta el 
projecte hidràulic, que ja està aprovat (els recursos necessaris) i que es 
basarà en l’energia produïda per una turbina. 

L’11 de juny serà la inauguració. Vindrà la gent que ho ha muntat i 
Intiam Ruai portaran activitats. Faran formació pel professorat i un 
programa de Greenpeace “solarízate”. 

També visitem la granja, que va tenir aus fins la grip aviar, que té 
cabres que són de can Cussó, un pastor que treballa per l’EMD. Els 
alumnes van poder veure com paria la cabra, va ser molt interessant!

I finalment veiem un hort molt i molt exuberant! Faves enormes, n’han 
agafat quilos i quilos. Tenen enciams molt diversos: icebergs, meravella 
d’estiu, francesa o llarga, etc. Tenen alls resistents al fred, pèsols, etc. 
La collita se l’enduen els nens i nenes, tota. A fora de la tanca tenen el 
card marià, medicinal pel fetge. L’alumnat visita sovint al bosc i fa una 
llibreta de plantes, com amb la melissa per exemple. També fan 
replantacions d’alzines.

Definitivament un hort que té poc a envejar al Maresme!
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2. Presentació del projecte Jardineria a l’Escola Bressol el 
Tricicle per part del Patxi Oyaga.

Al febrer del 2009 es va animar les famílies a fer un projecte 
engrescador per al vestíbul o a les classes. Els nens i nenes d’1 a 2 anys 
terrejaven i feien germinacions. Els de 2 i 3 anys plantaven flors. Es va 
fer un llibre per les famílies. Els materials estaven a l’entrada. 

Es va visitar un hort a can Mates. 

Anna Valderrama: es nota, treballant a parvulari, quan venen infants 
d’escoles bressol que tenen hort. 

La presentació acaba amb la Mafalda: el seu pare li explica com creix 
una planteta... i que després donarà flors. Ella, tota emprenyada, li 
contesta: “ja m’has hagut d’explicar el final!”.

3. Taller d’extracció de llavors.

Kevin/Anna/Anna: Aquest és un projecte conjunt de la xarxa d’horts 
escolars sostenibles el varem iniciar fa un temps. Al principi varem 
pensar com introduir la llavor (una llavor recuperada del passat) als 
horts. Tenim l’exemple d’un conte en el que surten científics, 
transgènics, les llavors com a menjar, el banc de llavors... 

També es van repartir les fitxes d’observació: Algú ha fet servir 
instruments d’observació?

Anna Nieto: Sí, a La Floresta hem fet servir fotografies, a p3, i recull 
dels comentaris que fan els nens i nenes. 

Isabel Gómez: Nosaltres al Joan Maragall hem fet servir un dossier de 
3 fulls: germinació, sortida de la planta i la fava. Es van fer 3 dibuixos, 
però no varem seguir les fitxes que ens vareu donar. Hem fet seguiment 
fotogràfic, també.

Kevin Fisher: Es podrien compartir aquests materials. Aquest curs, en 
general, hem anat tard, el cicle de les plantes no s’ha pogut completar.

GermanR: les llavors s’han d’assecar a la planta. Per extreure-les cal 
temps.

Lluïsa:  nosaltres varem menjar faves de l’hort, ahir a l’escola.



Mariona Espinet: la conclusió és que hem d’avançar.

Kevin: sí, hem de quadrar el calendari dels pagesos. Els raves i pèsols 
són els més exitosos. Al Collserola els raves han sortit molt bé.

La recol·lecció

Caldrà guardar quatre plantes per fer llavor. La resta, ens les mengem. 
Cal que s’assequin, és un cicle natural més llarg, tot i que a vegades el 
forcem.

GermanR: quina és la idea? Quantes guardem? 

Kevin: la filosofia del banc de llavors és tornar les mateixes que t’han 
arribat. I intercanviar les que puguin amb alguna escola propera. 

IsabelG: hem de deixar de regar?

Kevin: sí, quan està molt gran. Es poden treure les baines i apartar-les. 

Montse Blanco: és millor deixar-les a la planta.

GermánR: és un procés molt llarg, seria maco que els nens ho veiessin 
tot, el moment de la mort també. 

Anna Nieto: cal començar abans.

GermanR: les faves aguanten molt. Però algunes (enciams) no es 
poden plantar fins tard, es podrien un hivernacle. Llavors les plantes al 
febrer i les transplantes després.

Kevin: porto un enciam espigat, del Papiol. Cal 
deixar-lo espigat, separar-los de la resta. Fa una 
llavor molt petita. 

Anna Valde: la flor de l’enciam és una agrupació 
de flors, com el dent de lleó. 

Kevin: reparteixo llavors de 
nap. Ahir vaig collir pèsols: el 
procés de deshidratació és 
interessant. Un nap dóna per 

un taller sencer, en canvi els pèsols calen més. El 
pèsol cal que soni com un sonall, per extreure les llavors (vol dir que 



s’ha assecat, les llavors han caigut i es mouen fent soroll).

Anna Valde: Cal agafar les faves de la meitat del cicle. Es poden 
marcar les que siguin per recol·lecció.

Com guardar-les

L’enciam fa angelets: es poden fer bosses al voltant perquè no volin. O 
bé es talles i es deixen caure.

Faves i pèsols: comptar i ensabonar, pesar-les (els més grans), 
deshidratar (amb guix o saquet d’arròs). Es poden guardar a fora, 
congelar, posar-hi all contra les malures... i es poden fer experiments. 
Cal marcar-los (etiqueta amb nom de la planta, lloc de collida, data i 
més dades...).

Mariona: ens plantegem un banc de llavors educatiu. Cada planta pot 
tenir una història, representada, seria com el llibre de la llavor. 
Començaríem un banc de llavors escolars. 

Kevin: el banc de llavors hauria d’estar fosc, fresc, sec... 

Anna Nieto: la conservació del banc de llavors: cal deixar-lo sempre 
tancat?

Isabel: pots deixar-les al juliol i agost?

Kevin: no cal, les treus de la planta. 

GermánR: sí, perquè les tempestes espatllarien les plantes. I amb 
cigrons? I amb carbassó? I la patata?

Anna Valde: només als Pirineus es pot fer la patata, aquí agafa virus.

Mariona: en quin lloc posem el banc de llavors? A la biblioteca, la 
nevera... 

7. Proper dia

Recordeu que la darrera trobada és el 30 de juny, a la Torreblanca. 

Quedem el 30 de juny
a les 17:30h



al Casal Jove Torreblanca.
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