
EL CONTE DEL XANDRI 
(EL GEGANT AMB MOLTES POTES DEL PARC DE LA TORRE NEGRA) 

Adreçat a: p5.
Llocs de realització: camí de Sant Medir, al costat del pi d'en Xandri.
Durada: una sessió de tres hores i una altra de 45 min.

I-Descripció general: 

Es  tracta  d'una  visita  a  l'emblemàtic  pi  d'en  Xandri  i  el  paratge  de  la  Torre  Negra.  La  visita 
treballarà la història recent del pi (és la història de l'entorn rural de Sant Cugat en un context de 
conflictes socials i polítics), la presència d'animals com a indicador del valor ecològic i la relació 
entre l'agricultura i aquest valor. En una segona sessió, a classe, es treballarà amb escenaris de futur 
sobre la zona i les visions que els infants tenen arran de la visita, de manera que s'estableixi un 
debat sobre quin destí podria tenir l'espai.

II-Objectius:

Amb aquesta activitat ens apropem a un escenari present en la vida socio-política local. És un espai 
de conflicte entre els interessos de protecció i de construcció de l'entorn natural-rural que està al peu 
de Collserola. Estarem sobre l'antiga via romana entre Barcino i Egara: el camí de Sant Medir, d'un 
alt valor cultural local.  Però el futur de la zona és incert: des de la possible urbanització fins a 
projectes agroecològics i  conservació del valor ecològic, tot es decidirà entre els tribunals i les 
decisions polítiques i ciutadanes que prenguem. Per tant en l'indret conflueix tota la complexitat 
pròpia  dels  problemes  socio-ambientals  en  els  que  provem  d'entrar  amb  l'educació  per  la 
sostenibilitat.

L'alumnat podrà:  
− Conèixer el paisatge tradicional (mosaic de bosc, camps oberts, camins i rieres) del nostre 

entorn.
− Comprendre la influència de la 

història en les situacions de 
conflictes socio-ambientals 
actuals.

− Descobrir la presència d'animals 
a la zona.

− Imaginar el futur de l'espai i 
debatre amb els seus 
companys/es.



III-Desenvolupament i dinàmica (2 sessions):

Primera sessió (a la Torre Negra, 3h).

• Rebuda i presentació, 10 minuts.

Ens trobem al forat d'en Bocàs (rotonda “rotary” entre l'avinguda Pla del Vinyet i la de les Corts 
Catalanes). Ens presentem i preguntem als nens i nenes com han vingut, i si han trigat molt, i si hi 
ha hagut cues... i si han passat per camins de terra o per l'asfalt (a partir d'ara, s'ha acabat l'asfalt i 
per tant els cotxes; entrem a un espai on no hi han cotxes i podem fer un viatge en el temps).

• Introducció de continguts (observació de l'entorn, introducció de personatges d'un conte,  
conte del pi d'en Xandri i joc dels animals, 2 hores i mitja).

- Itinerari del forat d'en Bocàs al Pi d'en Xandri.
Dividirem el grup en dos per poder observar millor tot allò que trobarem pel camí. Anirem fent 
parades i anirem introduint personatges: el senyor Xandri (un titella pagès que ens guiarà durant 
tota l'activitat), els animals que viuen a la zona, el Gegant i també la Torre Negra. Veurem caques i 
rastres  d'animals  (cavalls,  gossos...)  Buscarem  rastres  de  la  fauna  salvatge  de  la  zona:  porcs 
senglars,  guineus,  genetes,  toixons,  conills,  ratolins,  etc.  El  Xandri  introdueix  la  història  d'un 
gegant amic seu que cercarem. Es tracta d'un ésser viu, pel que caldrà reconèixer què ho és i què 
no. 

- Arribada al pi d'en Xandri. Descans per esmorzar.

- Conte de la història del gegant: El Conte del Gegant de les 17 potes té un suport visual i es farà 
al costat de l'enorme arbre d'uns 23 metres d'alçada.

- Joc dels animals: Fem 3 grups per buscar uns animals (dibuixos que s'han amagat) a 3 espais: al 
bosc, al camp i a la riera. Ens retrobem amb els animals trobats i fem una presentació molt breu de 
cadascun. 

- Per acabar anem a un punt des d'on es pot observar la Torre Negra i acomiadem l'activitat fins la 
segona sessió. Es calculen uns 10-15 minuts de tornada.
 
Segona sessió (a l'escola, 45 min.)

• Estructuració de continguts (posta en comú, 30 minuts).

A partir de la visita s'expliquen tres finals diferents del conte (en futur). Dividim la pissarra en tres 
parts iguals, on hi dibuixem el pi a cada una. Expliquem els diferents finals del conte i hi anem 
enganxant els personatges que hi apareixen: els animals i plantes del bosc, amics del pi d'en Xandri, 
el constructor i la gent del poble.

− El conte pot acabar amb l'espai construit de cases i espai per a les persones.
− També tot conservat sense que la gent pugui passar, ple d'animals i plantes.
− Una tercera opció és un espai agrícola.

Establirem llavors una conversa a la classe sobre quin dels tres finals els agrada més i per què. 
Després cada infant podrà dibuixar sobre una fotocòpia del paisatge de fons aquelles coses que més 
els agradin i fent, així, el seu propi final del conte.



Propostes de treball posterior:
Proposem penjar els dibuixos a la part i fer un treball col·lectiu d'interpretació, de manera que la 
conversa es pugui aprofundir i es conegui la diversitat de visions a la classe. Com en una exposició, 
es  poden  anar  comentant  els  dibuixos  i  trobant  coincidències,  interpretacions  diverses,  etc. 
Segurament hi  haurà acord en alguns aspectes importants  que podrien dur a dibuixar un mural 
col·lectiu.

IV-Material necessari (facilitat pels educadors/es de l’activitat):

- Titella “senyor Xandri”.
- Conte il·lustrat del pi d'en Xandri.
- Dibuixos dels amics del Pi, de les construccions i de la gent del poble. 

V-Continguts:

Del conte del Xandri:

Explicació del titella Xandri: Aquest senyor que vivia per aquí fa 150 anys (més que tots els avis i  
besavis i...) porta enganxades coses (preguntem perquè serveix cada cosa): aixada (per cultivar la 
terra), bóta de vi (per beure del que ell mateix feia), barretina (per la calor?), corda (pels animals)  
i bosseta amb diners (per anar a la plaça a vendre les seves coses i a comprar  el que necessitava).  

Avui en dia, a la ciutat hi viu moltíssima gent i en canvi al camp i a la muntanya no hi viu gairebé  
ningú, només algunes famílies en casetes  i que se'n van a fer les seves coses a la ciutat (comprar,  
veure els seus amics, treballar). Abans, les coses eren molt diferents!!! A Sant Cugat, vivia molt  
poca gent al poble i molta gent al camp i a les muntanyes de Collserola.

Els pagesos com l'amic Xandri es dedicaven a produir menjar. Una de les coses que més feien eren  
cereals. 

Habitants molt importants i amics indispensables dels pagesos i d'en Xandri eren els animals que 
vivien amb ells.  Burros, cavalls i ovelles, així com gallines i cabres són animals domèstics (“que 
viuen amb les persones”) que feien companyia i servien per moltes coses: per carregar els aliments  
fins a Sant Cugat (carros i camins de terra),  per estirar uns aparells que rasquen la terra perquè  
surtin les plantes, per menjar-se allò que no volen les persones i fer caques que després fan créixer  
més les plantes, per no haver de tallar la gespa, etc. Ara aquests animals han canviat una mica,  
però no tant. 
 
En aquest  conte,  quan comença la  era  de la  edificació massiva a  Sant  Cugat,  apareixen  molts 
animals amics del Pi d'en Xandri, que vivien a altres llocs i els van fer fora els edificis. Un element 
interessant és aquesta fauna silvestre com a aliada i amiga de tots els personatges: d'en Xandri, del 
pi, dels animals domèstics, de les plantes en general. 

Dels tres finals possibles:

− Els animals i plantes del bosc, amics del Pi d'en Xandri. Decideixen que volen viure a la Torre 
Negra amb els boscos i els camps, sense que els molestin les persones. Així es crea un parc 
natural on es regula l'entrada de les persones. Els preguntem als nens i nenes si els agraden 
aquests animals, si volen que hi siguin, si els hi agradaria no poder visitar l'espai, etc. 

− El constructor. És personatge que fa un final de conte ple de cases al voltant del pi. Vol construir 
a la Torre Negra perquè hi vagi a viure molta gent i guanyar molts diners. Preguntem als nens i 



nenes si els agradaria viure a la Torre Negra, si els agradaria que hi haguessin aquestes cases al 
voltant del pi i si creuen que els animals podrien viure entre les cases...

− La gent del poble que decideix què vol fer amb l'espai. Apareix una senyora que vol passejar i 
anar  amb bicicleta  per  la  Torre  Negra,  una mestra  d'escola  que porta  els  seus  alumnes per 
estudiar els animals i les  plantes...  Els preguntem als nens i nenes si els agradaria fer totes 
aquestes coses, i també què pensen que passaria si hi anés molta molta gent a passejar.

Apareix també un pagès vol treballar a Torre Negra, cultivant la terra i cuidant-la (com el senyor 
Xandri del dia de l'excursió. Però el senyor Xandri ja no hi és perquè no podia omplir la bosseta 
de monedes. Aleshores introduïm el personatge “consumidor”, que surt molt feliç amb la seva 
compra, perquè són verdures de Sant Cugat. Preguntem als nens i nenes si els agradaria menjar 
com aquest personatge, si els agraden els pagesos, si saben com és un hort, etc.
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