
17:47h (es preguen 17 minuts més de puntualitat)

Assistents:
Cesca dos Santos (empresa Paidos – 
CEIP Pi Xandri)
Ana Valderrama (Pi d’en Xandri)
Núria Fargas (EB Gargot)
Mavi Antas (El Niu)
Cati Maestro (La Magnòlia)
Carme Navas (Pins)
Andrea Codo (Olivera)
Bibiana Fontanet (Olivera)
Germán del Río (CEIP La Floresta)
Laura Pérez Moreno (CEIP Pins)
Montse Palouzié Garcés (CEIP La 
Floresta)
Mercè Aguas (CEIP St Cugat XI)

Kevin Fisher (Argelaga)
Práxedes González (IES Angeleta)
Annaïs Sastre (CEIP Pins)
Mariona Espinet (UAB)
Alicia Peratto Esteves
Núria Farré Plantada (CEIP Pins)
Carme Delgado (CEIP Turó)
Núria Puigdomènech Arbusà (CEIP 
Turó)
Sílvia Álvarez Vera (CEIP Catalunya) 
Germán Llerena (ajuntament)
Francesc Carbó (Ferran Clua)
Natalia I (empresa Doble Via – CEIP 
Gerbert)

S’excusen l’Anna Royo i la Isabel Alves, les dues malaltes. És important dir que 
tenim entre nosaltres, apart de la nova incorporació de la Cati, a representants de 
Paidos i Doble Via (activitats extraescolars i gestió de menjadors), agents 
importants especialment quan treballem per menjadors escolars ecològics. 

Ordre del dia: “on puc trobar llavors per al meu hort?”

1. Presentació del dossier de materials que es reparteix.
2. Presentació de diversos tipus de llavors per persones vinculades al món 

agrícola:
o Híbrides, de La Viti (Cases Fitó i Batlle)
o Certificades ecològiques del Súper Natural (Cases Vegetalia i 

Biogoret)
o Autòctones i ecològiques no certificades de bancs de llavors:

 Llavors del Llull
 Llavors del banc de llavors de Can Mas Déu

o Transgèniques
3. Quina dinàmica conjunta organitzem?  
4. Propera reunió. 
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ACTA DE LA SISENA REUNIÓ DEL GRUP DE TREBALL D’EDUCACIÓ PER LA 
SOSTENIBILITAT AL LLARG DE LA VIDA a Sant Cugat del Vallès, Curs 2007-8

Torreblanca, Sant Cugat del Vallès, 9 de gener de 2008



 
1. Presentació del dossier de materials que es reparteix.

Índex:
1. Taula     de     classificació     de     tipus     de     llavors   de can Coll
2. Històries     de     llavors   (Blat dur Aragón 03 i Amaranto de Centreamèrica)
3. La Fira de la Candelera de Molins de Rei: 
 http://www.molinsderei.net/candelera/
4. Plana web de l’Era (Espai de Recursos Agroecològics)
http://www.associaciolera.org/ 
5. Un     article     de     referència  : Acosta Naranjo, R. Semillas de antaño para una 
agricultura de futuro: La recuperación de las variedades agrícolas tradicionales
6. Un article llarg però interessant: Breve historia de la selección: desde sus 
orígenes hasta las biotecnologías, de Jean-Pierre Berlan
7. Un parell d'aportacions de l'Eric Bachs, educador d'hort: el per què dels bancs 
de llavors i principis per la conservació de llavors autòctones.
6. Proposta     de     dinàmica     del     treball     de     la     xarxa  

2. Presentació de diversos tipus de llavors per persones vinculades al 
món agrícola:

Introducció sobre l’activitat
Varem intentar fer la “capsa de la biodiversitat cultivada de Sant Cugat”, però no 
hem tingut èxit:

- volíem anar a totes les fonts de llavors cultivables:
o centres de jardineria, gardens
o supermercats
o herbolaris
o botigues petites
o pagesos/es i horts particulars
o les cooperatives (grups de consum ecològic) 
o botigues d’animals (pel guix (“alpiste”) i altres bossetes de menjar 

d’ocells i similars)
o les botigues de productes ecològics, com el Súper Natural
o “la Viti”, cooperativa Viti-vinícola, de la Rambla del Celler

Varem començar per la Viti. No produeixen llavors, sinó que comercialitzen les 
d’empreses nacionals o estatals importants, com la coneguda casa Fitó o Batlle. 
Resulta que només la Fitó té un catàleg amb 360 varietats d’unes 54 llavors! I no 
et venen una a una, evidentment, sinó en paquetets de diversos formats.

Econòmicament no és viable, però a més això es pot multiplicar per molt i fins i tot 
físicament pot ser impossible... al menys per aquesta sessió.
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Però seria possible que als centres educatius es fes aquesta feina a poc a poc fins 
a tenir tota la diversitat cultivada de Sant Cugat? Seria útil? En realitat és la suma 
de les varietats que venen les cases proveïdores com la Fitó i altres. 

Si el criteri no fos “les llavors que podem de comprar a Sant Cugat”, sinó “les 
llavors que es produeixen a Sant Cugat”, hauríem d’anar als pocs pagesos, camps 
i horts que encara queden, inclosos els escolars, i déu n’hi dó encara les varietats 
que tindríem, però serien moltes menys.

Però ens varem adonar de que les llavors són de diversos tipus, amb 
característiques que ens interessen molt per la nostra feina. Varem decidir, doncs, 
aportar unes mostres significatives d’aquests grups de llavors, i presentar els tipus. 
Podeu veure la taula del dossier, classificatòria de les llavors segons els 4 grups 
que hem escollit: híbrides, certificades ecològiques, autòctones ecològiques de 
banc de llavors (no certificades) i transgèniques. 

Llavors híbrides de La Viti – Fitó/Batlle
De La Viti hem dut les varietats:

De la casa Fitó:
 Enciam llarg verd
 Pebrot llarg de Reus Pairal
 Albergínia rodona negra
 Bleda penca blanca ample – Blanver
 Blat de moro dolç Jubilee
 Pèsol “mata baja” Lincoln (ganxo)

De la casa Batlle:
 Pastenaga varietat Saint Valery
 Carbassó var. Emeraude F-1
 Tomàquet tipus Cocktail

A La Viti trobareu un noi, l’Albert, que pot explicar-vos tot allò referent a les 
varietats que tenen, com plantar-les, com preparar-les, etc. Informen també 
d’adobs químics o orgànics, per horts tradicionals o ecològics, etc. L’Albert de la 
Viti és un recurs interessant pels centres i per alumnes en recerques.

Quan obrim les bosses de la Fitó trobem una pols (que podria ser de color rosa) 
que són productes químics per mantenir les llavors.

Llavors certificades ecològiques del Súper Natural – Vegetàlia/Biogoret
El Josep Arnau del Súper Natural és el segon que varem anar a preguntar. Es 
disculpa per no poder venir, però podem comptar amb ell per algun altre cop. Més 
enllà de fer-li propaganda de la seva botiga, com de la Viti, el cert és que el Josep 
és una font d’informació també al vostre abast. És naturòpata i acupuntor, coneix 
molt el món dels aliments, la salut, i us informarà molt bé d’aquests temes. Porta la 
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web www.enbuenasmanos.com on trobareu molta informació i podreu fer-vos una 
idea del recurs que teniu a l’abast. 

Allà hem pogut comprar les llavors ecològiques certificades amb el segell de la 
CCPAE. Això implica escollir un tipus de producció ecològica, diferent que la que 
fan de manera més industrial Fitó i altres. Sobre el segell de la CCPAE, com sobre 
altres segells de certificació (en molts camps: el comerç just també), hi ha forts 
debats. No els podem reproduir aquí, però us animem a que els conegueu com a 
temes de debat social interessants. 

Del SN hem dut llavors de:
 Col lombarda, per germinar
 Pastenaga, per germinar
 Soja, per germinar
 Amaranto. 

Les llavors “per germinar”  sí poden també ser cultivades com a plantes a l’hort, 
però han estat escollides per ser germinades i menjar-se els germinats, d’alt valor 
nutritiu (compte! Tampoc cal abusar, ens farà falta informació sobre el tema). Pot 
ser una bona idea introduir-los als menjadors escolars de tant en tant. 

Sobre l’amaranto trobareu informació al dossier, treta de la plana web 
www.enbuenasmanos.com (amb una història de la colonització d’Amèrica molt 
interessant, ens pot servir per fer història a classe). 

Anna Valderrama: nosaltres hem anat d’excursió amb alumnes a La Viti i al Súper 
Natural, per veure diferències i conèixer els dos llocs. És molt interessant i us ho 
proposo com activitat.

Pregunta: quina diferència de preus hi ha? 
És una pregunta pertinent, perquè són clarament més cares les certificades 
ecològiques, i la raó és el tipus de producció industrial o ecològic. El per què de 
les diferències dels preus ens obre al món de la producció tecnològica. Per un hort 
escolar no serà un problema per la quantitat que necessita, però sí és 
considerable per gent que produeix quantitats grans. 

Llavors autòctones i ecològiques, no certificades, trobades a bancs de 
llavors

 Llull, jove pagès: El Llull ens porta llavors del seu banc de llavors 
particular, que fa servir pels seus cultius. Treballa produint (agricultura 
ecològica) a l’Ametlla del Vallès, té un camp d’una hectàrea més o menys. 
És el proveïdor del grup de consum “La Civada”  i també del “Cabàs”. A 
més, és educador d’hort a l’Ametlla. Té un grup d’educació especial d’un 
IES. 

Les seves llavors no estan tan netes de pellofa com les altres que hem vist, no 
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estan desgranades perquè les fa servir per ell mateix, i no li cal. Fins i tot els pots 
que ha dut no estan retolats i no està segur sempre del que duen, perquè la gestió 
del seu banc de llavors no és tan sistemàtica (com els bons cuiners, que no saben 
quines quantitats cal posar de cada ingredient però sempre l’encerten).

Ens ha dut:
o Col-i-rave, que és una llavor molt cara, perquè surt molt poca llavor, 

costa molt d’esforç.
o Remolatxa i bleda, que són varietats diferents de la mateixa espècie 

(Beta vulgaris) 
o Enciam, no sap de quina varietat. N’hi ha moltes, com de tomàquets, 

“les llavors fosques solen donar fulles fosques”.
o Espinacs. Té una viabilitat molt costosa.

Llull: El cribat que faig és molt poc fi, poden estar barrejades les que són viables i 
les que no. Normalment les que suren en aigua són les no viables, perquè estan 
buides, i les indústries agroalimentàries deuen separar-les pel pes. 

A l’Ametlla hi ha un Grup de Recuperació de Llavors, de varietats tradicionals i 
autòctones. Dins del grup hi ha el conegut Pep Salsetes, un cuiner que només 
cultiva lo que cuina (i només allò que li agrada), és un personatge molt carismàtic, 
interessant  de conèixer.

L’origen de les meves llavors pot ser llavors no híbrides de la Fitó o altres 
indústries, que després cultivo de manera ecològica i les llavors de la generació 
següent ja es poden considerar ecològiques. No sempre en faig, a vegades 
compro directament el planter perquè algunes llavors són molt difícils. Per 
exemple, no conec com són les llavors de bròcoli! 

Normalment no me’n sobren, però si fos així les podria donar, intercanviar amb 
altres productors per exemple. De ravenet no me’n sobraran, per exemple, de 
remolatxa sí. Com que no és fàcil trobar llavors ecològiques, és útil l’intercanvi.

Per germinar, cal posar-les en aigua. Per conservar-se, algunes necessiten molta 
humitat fins que germinen, com les cebes. Altres necessiten protecció d’hivernacle 
per germinar. Amb el planter controles més fàcilment l’espai del teu hort que amb 
les llavors. És important no voler-se avançar, sinó plantar-les quan toca. 

Una manera de fer que els animals no se les mengin és congelar-les. Per 
exemple, les faves i les mongetes. 

 Banc de llavors de can Mas Déu (Barcelona): Altres llavors les hem dut 
del banc de llavors de CMD (can Mas Déu):

o Col arrissada (col cargolada) –  origen Manresa, 2 anys de cultiu a 
CMD, forta viabilitat (de 4 a 10 anys), es fa servir pel plat “trinxat”, molt 
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rústega
o Ravenet vermell – origen desconegut, fa 4 anys que es cultiva a CMD
o Bleda llarga – origen “El Vergel de las Hadas”, un grup-empresa que es 

dediquen a les llavors, necessita hivernar, són 2 anys per aconseguir 
llavors, però té una viabilitat forta, de fins a 10 anys.

Els bancs de llavors serveixen principalment pels camps propis, però una dinàmica 
molt interessant que generen és l’intercanvi, i per això neixen les xarxes de bancs 
de llavors.  Hi ha bancs de llavors de tot tipus, però els que parlem aquí són els 
que recuperen espècies i varietats autòctones, locals, adaptades al clima, que 
resulten molt més resistents (per exemple, superaran molt millor que les híbrides 
el canvi climàtic), amb més interaccions amb l’ecosistema local, formen part de la 
seva biodiversitat. 

Sovint els banc de llavors no són coneguts pels consumidors/es, perquè tenen un 
interès només per qui intercanvia. A més, vendre llavors s’ha de fer amb llicències 
que costen molt i que només surt a compte a empreses grans, i existeix una 
dinàmica d’intercanvi i producció “alegals”  molt gran arreu del món. Barrejades 
amb la voluntat i esforços de recuperar llavors tradicionals per raons ambientals i 
culturals, hi ha pors a l’intrusisme, necessitat de tenir en exclusiva una varietat que 
es ven bé, etc. Per això sovint les xarxes de bancs de llavors són difícils de 
consolidar. 

Un banc de llavors consolidat i conegut és el de Manresa. L’associació Esporus 
ens el podran presentar algun dia. 

Eric: Quina llavor és interessant per un banc de llavors? Les varietats locals 
perquè estan adaptades al clima i al lloc: no afavoreixen les plagues, donen 
menys feina...
 
Per què és interessant un banc de llavors? 

- Perquè pots obtenir llavors ecològiques gratis.
- Perquè es troben molt ben adaptades a les condicions locals, no són 

homogènies, com les híbrides de Fitó.
- Perquè fomenta l’intercanvi.

Primera Fira Nacional de Semillas (Guatemala). Un dvd de mostra del que 
passa a tot el món. En podríem trobar d’altres a altres països. 

En el dvd es veu tota la jornada: conferències sobre els transgènics, sobre les 
varietats locals, etc; tallers d’explicació de plantes medicinals locals, d’intercanvi 
de llavors, de producció artesana, etc; reportatges de camps experimentals de 
conservació de la biodiversitat cultivada, etc. 

És un reflex de la situació a tot el món. Nosaltres també ens estem plantejant què 
passa amb aquestes qüestions.
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Llavors transgèniques 
L’Annaïs Sastre aporta la presentació en power point que trobareu annexa a l'acta, 
seguint les quatre dimensions que havíem parlat: ecològica, tecnològica, 
econòmica i social-cultural. 

Tecnològicament, en laboratori, s’inserten gens de qualsevol ésser viu a una 
planta o animal. Si la replantes és delicte, perquè les empreses les patenten. 
L’exemple de perversió més clara és la tecnologia Terminator, que assegura la no 
reproducció de les llavors un cop emprades. Però va ser prohibida. 

Ecològicament, es fan al laboratori, saltant les barreres naturals i evolutives, és 
“una mena d’extraterrestre”, un Organisme Modificat Genèticament (OGM) que 
estableix relacions inesperades amb l’ecosistema. Són homogènies, i no està 
provat que siguin més productives. Poden provocar contaminació genètica, perquè 
fan llavors, són vius, bufa el vent... i es creuen amb altres organismes.

Socio-culturalment, estan pensats pel benefici econòmic, no per acabar amb la 
fam al món com diuen les propagandes de les empreses. Resisteixen herbicides 
de la pròpia empresa. Un pagès va haver de cremar, al nostre país, la seva collita 
perquè se li havia contaminat i li treien el certificat d’ecològic.

Econòmicament, són més cares pel tema de la patent, creen dependència, és 
una privatització d’un recurs especial (éssers vius) i tenen un abast global.

Per tant són per ús industrial, no per ajudar en contra de la fam, provoquen 
dependència dels pagesos, no són naturals i disminueixen la biodiversitat. 

Pregunta: és obligatori etiquetar les transgèniques?
Sí si té més d’un % determinat, però en realitat, per diverses dificultats tècniques i 
trampes, no trobes etiquetat res. 

A l’Aragó ja als 95 un americà que parlava per mòbil va col·locar un sac de llavors 
“per a que experimenteu” a uns pagesos. Eren transgèniques i ells no ho sabien.

El moviment social més gran del món és el dels pagesos que lluiten contra 
aquestes qüestions, poc visibilitzat mediàticament. És important recordar que la 
biodiversitat és la garantia de que perduri (evolucionant) l’ecosistema, i aquest 
moviment va en aquesta direcció. 

3. Quina dinàmica conjunta organitzem?  

Per la xarxa que estem creant, quina dinàmica proposem? Quina dinàmica ens 
proposem per la dimensió més municipal, col·lectiva? Tenim unes propostes per a 
parlar-ne:
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a. Apadrinar (o amadrinar com proposa el moviment agroecològic) una llavor 
autòctona cada escola. Contribuiríem així al manteniment de la biodiversitat 
cultivada. És relativament fàcil anar a un banc de llavors i escollir una llavor, 
i després crear-ne un de propi.

b. Intercanviar les llavors. Com a activitat més col·lectiva es podria recuperar 
una versió de la Fira de la Candelera més senzilla que la de Molins, d’àmbit 
escolar. És al febrer.

c. Condicionar horts dignes a tots els centres, via Agenda 21 Escolar o altres. 
d. Com pot ajudar al parc rural de la Torre Negra? En uns terrenys municipals, 

es pot ubicar un hort de suport als horts escolars, un hort educatiu 
municipal. Podria fer la funció de banc de llavors per aquelles varietats que 
el cicle escolar no permet treballar fàcilment. Parlem d’un espai proper al 
carrer Llaceres.

e. Fer material didàctic.

Francesc Carbó: Potser no som molts a cada escola que estem amb el tema de 
l’hort, i per ara veig precipitat el tema de la Fira de la Candelera, però bé per altres 
cursos. Cal abans anar treballant a nivell de famílies, professorat, que surti a les 
revistes escolars, etc. 

És molt interessant la proposta de que cadascú faci una varietat. També la de 
l’hort educatiu de la TN. Per lo del material didàctic, cada escola en va fent, un dia 
podríem intercanviar-lo. 

Volia dir a més que el llistat de llibres i vídeos que la Isabel Alves ens va oferir del 
Parc de Collserola, de can Coll, ens l’han deixat i ens està anant molt bé. Us 
animo a fer-ho i agraeixo el recurs. També la sessió d’avui.

Carme Delgado: Alguna sessió seria bo que, com avui, vingués gent que sabés 
d’horts per explicar-nos coses. Molts no sabem gaire sobre el tema. 

Dissabte ens permetria anar a veure horts però no tothom podria. Dimecres a la 
tarda va millor.

Pràxedes Gonzalez: a l’Angeleta el tema dels materials l’estem duent a terme, i 
afegint qüestions de reciclatge i altres al compostatge. Hi ha un treball de recerca 
en marxa. Molt bé la idea de fer varietats locals cadascun, jo tinc contactes a 
l’Empordà i podria aconseguir enciams autòctons. 

Mariona Espinet: l’escola de Natura de Badalona han treballat amb 10 escoles i 
10 varietats d’enciam. Podríem anar a veure com ha funcionat. 

També hem contactat amb Esporus, el banc de llavors que ens podria fer una 
sessió de formació per escollir la nostra llavor. 

Discussió:
- El problema és el calendari escolar i l’estiu. 
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- La complexitat de la gestió de l’hort no és poca, hi ha molt a parlar.
- Apart d’autòctones, han de ser bones pel treball escolar.
- Algunes espècies són més ràpides que altres.
- També es pot ampliar el camp de treball, no només centrar-se en el 

creixement i recollida, sinó treballar les llavors com a tal, l’elecció de la 
llavor, etc. Així es pot treballar sense problemes a pesar del desfasament 
entre el cicle escolar i el de l’hort. 

- Els germinats és un procés molt ràpid, i té unes propietats en nutrients molt 
interessants. 

- Les persones del grup que saben poden explicar les que no sabem.
- Una sessió de dimecres podríem anar a una escola.
- Hi ha tècniques de sembra en alçada que poden ajudar si hi ha problemes 

al terra.

4. Propera reunió. 

La propera reunió organitzarem:
 La selecció de llavors (varietats autòctones). Demanarem a 

Esporus que vinguin.
 Presentació d’experiències de treballs en horts, per exemple 

sobre germinats. 

Ens trobem a la Torreblanca,
a les 17:30h (tot lo puntuals que puguem)

el dia 30 de gener de 2008.
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