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17:30h 
 
Assistents: 
Sílvia Àlvarez (Catalunya) 
Isabel Alves (Collserola) 
Mavi Antas (El Niu) 
Assumpta Bonet (11a) 
Andrea Codo (Olivera) 
Carme Delgado (Turó) 
Núria Farré (Pins) 
Práxedes González (Angeleta) 
Pere Grau (UAB) 
Germán Llerena (ajuntament) 

Carme Navas (Pins) 
Pablo Sorribas (Pins) 
Alicia Peratto (Gerbert) 
Nina Rabella (11a) 
Pepa Ruf (Angeleta) 
Annaïs Sastre (Pins) 
Bibiana Adell (Olivera) 
Àngels Tomàs (Catalunya) 
Francesc Carbó (Ferran Clua) 
Núria Fargas (Gargot) 

 
Ordre del dia: 
 

1. Explicació del programa Agenda 21 Escolar.  
2. Recollida dels “deures” demanats a la darrera reunió.  
3. Propera reunió: plantejament i “deures”.  
  

1. Agenda 21 Escolar 
 
S’explica el programa Agenda 21 Escolar com a marc de treball comú a moltes de 
les escoles presents. En l’anterior reunió s’havia decidit treballar l’Educació per la 
Sostenibilitat (al llarg de la vida) en base a un marc participatiu, que és el 
programa A21E, i un tema concret que ens ajuda a treballar plegats, que és l’hort 
escolar (agroecologia i tal). No vol dir, recordem, que el que fem no es pugui 
extrapolar a altres temes que treballem als centres. 
 
Es presenta el document adjunt, que podeu llegir com a “pàgina de notes” (“veure” 
o “visualització” al menú de dalt i trobareu l’opció) per algun detall.  
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2. Recollida de les idees sobre “com fer i aprofitar (educativament) un hort al 
meu centre”.   
 
Angeleta: tenen un projecte d’hort en bancals, en pendent, estan en la fase de 
formació d’elles mateixes, amb l’ajuda de l’Antonio Gómez i de l’associació de les 
educadores hortelanes (anomenada JAHE-Les Hortènsies). Faran primer d’ESO al 
principi, especialment, com alternativa a la religió. Més endavant faran més cursos 
amb assignatures optatives. Plategen treballar, a més, la recollida de residus.  
 
No només volen l’hort com un equipament més de l’IES, sinó que ha d’haver 
participació. 
 
Olivera: Expliquen els objectius. Necessitem molta ajuda per poder plantejar al 
centre un projecte ben fet. Amb l’equip directiu, després, treballarien amb Doble 
Via perquè el menjador i l’hort  fossin el mateix projecte. A la Comissió només són 
tres, i necessiten implicació de més gent. Pregunten com es va implicar el claustre 
en altres casos, i com es va treballar. 
 
És clar que hi ha projectes d’hort en fases molt diferents. 
 
El Gargot: Han treballat amb els avis. L’hort ja no hi és, però els ha arribat a les 
mans informació dels horts en taules i s’hi llencen (taules de 2x1’20metresx20cm). 
Les famílies hi participaran molt. Les famílies fins ara han aportat llibres, però els 
avis fan les aportacions definitives.   
 
El Niu: Els mini-horts, són més estratègics pels infants tan petits, més adequats 
per captar la seva atenció. 
 
Can Coll: Passa la bibliografia, preparada per destinataris, adjunta a l’acta. A can 
Coll l’hort ha tingut la tendència de treballar amb plantes tradicionals. Hi ha també 
els projectes de jardí de les papallones i dels ocells, molt interessants per qui 
vulgui anar-lo a conèixer. Tenen un paper d’indicadors de la qualitat ambiental i 
són menys intensos en cures que els horts d’alimentació. 
 
Turó can Mates: com que encara no podem començar perquè l’espai l’okupa 
l’11a escola, han començat a treballar el tema a les colònies, han fet activitats 
d’hort amb segon i visites a l’hort de l’Anna Valderrama. Pensen treballar amb 
jardineres i amb blocs de ciment plens de terra.  
 
El cicle inicial és el més implicat, infantil va més a poc a poc. Coneixeran les eines, 
recopilant informació, fent planter que oferiran a les altres escoles. 
 
... 
 
Sembla que hi ha un primer any de preparació per molta gent: 

• De la terra 
• De l’organització 
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Quanta més preparació fem, millor, tant educativament com en quant a la terra 
(com diu l’agroecologia), perquè després “recollirem més”. L’Angeleta, per 
exemple, aprofitarà la tecnologia per fer el disseny (participatiu) del lloc.  
 
Pins: el tema de l’hort és molt transversal: consum, alimentació, residus, treball en 
grup, educació en valors... Això és fàcil de dir, però en realitat porta molt de temps 
que la gent s’ho cregui, s’ho faci seu (i aprofiti aquesta oportunitat). Però a poc a 
poc. 
 
L’Agricultura Ecològica (AE, no confondre amb EA!) és la integració de moltes 
coses: d’on ve el producte, temes econòmics, laborals, socials, local, ecologia... 
Per una banda es pot fer un hort-jardí, com s’ha dit a l’Angeleta. I també és 
plantejable recuperar l’esperit agrícola, més tradicional: 

• Plantar cereals, per exemple, de secà: com es pot fer agricultura sense 
aigua? 

• Tancar cicles: fer el pa, compostatge 
• Animals a l’escola: que mengin el que es produeix 
• Interrelacionar àmbits, cicles. En realitat són coses molt senzilles. 
• Consum: menjar fora de temporada?  
• Llavors: com podríem fer un banc de llavors tradicionals, recuperades, 

d’espècies que s’estan perdent? Podem fer una llista de llavors, dels llocs 
on trobar-les? Podríem plantejar una xarxa d’escoles amb bancs de llavors. 
per intercanviar (és una qüestió de molta transcendència política avui dia al 
món). 

• A anglès es planteja fer un conte que es resol en anglès, a l’hort. 
 

3. Com podem seguir?  
 
La propera reunió és el 21 de novembre. Es planteja que tothom enviï per correu 
els deures fets, així els recollim i els tractem una mica, per retornar un mapa amb 
aquestes idees i experiències. Envieu, si us plau, a germanllerena@santcugat.cat  
 
Us esperem! 
 
Atentament, 
 
Mariona Espinet 
Pere Grau 
Germán Llerena 


