
Assistents:
Ana Valderrama (Pi d’en Xandri)
Núria Fargas (Gargot)
Mavi Antas (El Niu)
Mari (Cavall Fort)
Carme Navas (Pins)
Pablo Pascual (Pins)
Andrea Codo (Olivera)
Bibiana Fontanet (Olivera)
Germán del Río (La Floresta)
Mercè Aguas (11a)
Àngels Tomàs (Catalunya)
Kevin Fisher (Argelaga)

Práxedes González (Angeleta)
Pepa Ruf (Angeleta)
Mariona Espinet (UAB)
Pere Grau (UAB)
Núria Farré Plantada (Pins)
Carme Delgado (Turó)
Núria Puigdomènech (Turó)
Sílvia Álvarez (Catalunya) 
Assumpta Bonet (11a)
Germán Llerena (ajuntament)
Francesc Carbó (Ferran Clua)
Natalia I (Doble Via – Gerbert)

S’excusen la Isabel Alves, de baixa, i la Roser.  

Ordre del dia: 

1. Repartiment de material
2. Presentació de la Marta Arce Vidal, enginyera agrònoma de 

l’Associació l’Era i el projecte Esporus. Quines llavors 
autòctones podríem treballar a l'escola? 

3. Discussió 
4. Plantejament propera reunió

1. Repartiment de material
Es reparteix:

• Per conservar llavors  , del banc de llavors de can Paskual 
(Collserola).

• Guia para la recolección de semillas   de la Red de Semillas.
• El Francesc Carbó ha publicat una columna als mitjans locals 

que parla dels horts: primera i segona part. És el nostre 
reporter!
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ACTA DE LA SETENA 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, 30 de gener de 2008

http://agroecologiaescolar.files.wordpress.com/2012/05/41semillas.pdf
http://agroecologiaescolar.files.wordpress.com/2012/05/40carbo_horts-2.jpg
http://agroecologiaescolar.files.wordpress.com/2012/05/39carbo_horts.jpg
http://agroecologiaescolar.files.wordpress.com/2012/05/42guia_recoleccion_semillas.pdf


• Esquema del projecte Esporus  : calendari de sembra i 
associacions.

• El calendari “art i reciclatge” de la Caixa de Catalunya.
• El mapa d’itineraris en bicicleta i a peu per Torre Negra i 

Collserola des de Sant Cugat.
• El mapa dels parcs urbans de Sant Cugat (falten els horts i 

les zones agrícoles!)
• La guia dels itineraris del “Vallès Natural” (Consell Comarcal)
• El fulletó “la responsabilitat social de les empreses”, un 

material didàctic fet per la UNESCOCAT, a partir del treball 
que varem fer l’any passat amb els IES de Sant Cugat.

• El material que ens aporta Esporus:
i. Tríptic de l’associació l’Era (Espai de Recursos 

Agroecològics)
ii. Tríptic del projecte Esporus
iii. Tríptic de la revista Agro-cultura

2. Presentació de la Marta Arce Vidal, enginyera agrònoma de 
l’Associació l’Era i el projecte Esporus. Quines llavors 
autòctones podríem treballar a l'escola? (el trobareu adjunt 
a l’acta i estarà penjat a la web... en breu)

La proposta de varietats:
Varietat Característiques 

(algunes són 
generals per totes)

Qui se la queda

Guixa (de l’Espunyola) És la del quinto? És 
l’afartapobres? Algú va 
fer falafel de guixes! 
Són els tramussos? 
Una altra varietat?

Francesc Carbó, 
Ferran Clua

Albergínia blanca 
d’Artés

Francesc Carbó, 
Ferran Clua

Col trinxat de 
Gironella

Assumpta, XI escola

Enciam llengua de 
Mula???

Natàlia, Gerbert

Pebrot rodó (Vilanova 
de Bellpuig)

Natàlia, Gerbert

Tomàquet de 
Montserrat

Encanyat. Surt quan 
els alumnes ja no hi 
són.

Natàlia, Gerbert

Enciam fulla de roure En un test es pot fer Núria Puigdomènech, 
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Turó de can Mates
Tomàquet 
esquenaverd 
(Manresa)

Surt a l’estiu Núria Puigdomènech, 
Turó de can Mates

Enciam escaroler Ve del 1919! Sílvia, Catalunya
Enciam rodó Sílvia, Catalunya
Enciam carxofer És difícil trobar 

informació
Hi ha el contacte amb 
la persona que la va 
donar

Sílvia, Catalunya

Ceba roja de sang de 
bou

És de Mataró Sílvia, Catalunya

Col trinxat de 
Gironella (Cerdanya)

Per fel el plat de 
trinxat

Mongeta de metro 
(Vigna unguiculata)

De Sant Agnès, La 
Roca

Ceba blanca 
(Menorca)
Ceba d’Organyà

3. Discussió 

• A la web de l’Era surt l’afartapobres: d’origen a Sant Cugat!
• A Esporus s’organitzen tasts, que són els que marquen la 

diferència per molta gent: quan proven les varietats locals, llavors 
sí que queden convençuts. 

• A l’EB Gargot ha vingut un avi i ha fet germinar pèsols, faves, alls, 
maduixes. Ell congela les llavors (deu ser per matar els paràsits) i 
els planta.

• Hi ha llavors que no funcionen bé a l’escola, sobretot a La 
Floresta, per manca de sol. Els raves són bons en aquest sentit.

• Els enciams fan molta llavor i són senzills.
• Fer el planter és una mica complicat.

• Les feines de conservació són complicades i ens donarien per 
dedicar-li un dia. A la presentació trobareu les qüestions 
interessants.

• Un centre es pot convertir en multiplicador pels altres.
• La gràcia, però, seria intercanviar. 
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• Tema preu, cost, economia de les llavors: què és legal i què no?
o Ens podem fer la nostra llavor.
o Intercanviar llavors... per ara és legal (aquí, a l’estranger no 

sempre, a França les cases de llavors porten als tribunals a 
gent per aquesta qüestió).

o Algun dia caldrà controlar-ho.
o La nostra opció és ecològica, no hi haurà excés de químics.

És ara el moment d’endur-se les llavors? Hi ha qui sí, hi ha qui s’ho 
pensarà millor per decidir-se. 

• No és el mateix anar al garden que treballar lo autòcton, però això 
cal treballar-ho prèviament amb els alumnes.

• Al setembre es plantarà a l’IES, i abans farem un projecte.
• Totes són igual de viables? 

o Les autòctones, en general, són molt fortes.
• Es pot controlar que la planta faci la flor abans, controlant el reg. 

Cal que l’espiguis tu?
o Sí, normalment l’has de cuidar millor encara i fer-la arribar a 

l’espigació.

• Explicació de la germinació:
o Primer 24 hores prèvies en aigua, per despertar.
o Després, 4 o 5 dies germinant, permanentment amb 

humitat, no amb aigua.
o Es pot fer amb un colador, els alumnes cada dia les 

mullaven (estaven al lavabo).
o Després s’obren els cotilèdons.

o Les pipes de gira-sol són molt bones per germinar.
o La patata surt molt bé.
o Es pot fer art amb els germinats.
o Amb el cotó es pot jugar a veure la independència de la 

llavor del terra els primers dies, i la dependència posterior.

4. Plantejament propera reunió

N¡’ha que teniu ja dissenys i coses pensades. A la propera sessió es 
proposa:

• Compartir material, propostes i dissenys de:
o Mavi, un recurs: un conte. 
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o Natàlia del Gerbert: un plantejament.
• Dur germinats i fer un berenar! (avui, excepte alguns valents/es, 

no ha estat possible).

La propera reunió:
 

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

el dia 20 de febrer de 2008.
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