
Ordre del dia:

• Valoració del curs 2012/13.
• Exposició i valoració dels tallers pràctics d’hort escolar ecològic per a

famílies.
• Articles del TOT i logo.
• Participació a Euskadi amb la “Xarxa d’escoles per un món rural viu”.

• Propostes pel curs 2013/14.
• Proposta d’integrar-nos a la xarxa Alimentaccion.
• Fòrum XESC a Sant Cugat el 16 d’octubre 2013.

• Annex: Articles publicats al TOT darrerament.

Assistents: Isabel Gómez (Joan Maragall), Josep Maria Casado (Pla Farreras), 
Roser Garcia (Montserrat), Mercè Díez (Cavall Fort), Aitana Martín-Aragón 
(Ortiga), Carme Delgado (Turó can Mates), Anna Castellví (Angeleta Ferrer), 
Anna Valderrama (turó can Mates i Gerbert d’Orlhac), Marta Cabré (Pins del 
Vallès), Montserrat Gonzàlez (PQPI-PTT), Almodis Ortega (Ferran Clua), Maria 
Lidón (vsf-Justícia
Alimentària Global),
Jordi Salvadó (Bitàcora
Films), Miquel
Vallmitjana (IES
Ramon Casas de Palau
Solità i Plegamans),
Laura Garcia
(pràctiques
Ajuntament), Mariona
Espinet (UAB) i
Germán Llerena (Medi
ambient). Es disculpen
la Mercè Aguas,
l’Adriana Toral, el
Francesc Carbó, can
Coll i l’Eduard Garcia. 
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Acta de la novena i darrera trobada del sisè curs del grup de treball
EDUCACIÓ PER LA SOSTENIBILITAT AL LLARG DE LA VIDA  

3 de juliol 2013 a les 17:30h a l’escola Jaume Ferran i Clua i a can Monmany  
Agenda 21 Escolar de Sant Cugat del Vallès



Valoració del curs 2012/13.

Mariona Espinet: La finalitat del curs era com involucrar les famílies, i teníem
tres  eines: 

1. els tallers d’hort escolar ecològic per famílies: la capacitació
agroecològica  de  famílies  per  vincular-los  i  pel  tema  del
manteniment d’estiu,

2. la comunicació: els blocs i els articles del TOT,
3. la participació en xarxes i trobades, com la d’Euskadi.

Avui es tractava de fer valoració de
com ha anat tot això.
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Resum: només ens dóna temps de valorar aquest curs, no de fer
plans pel proper. 

• Veiem  que  molts  centres  han  fet  tallers  pràctics  d'hort
escolar ecològic per a famílies, que han tingut molt èxit i
encara se'n faran més el curs que ve. Tothom està d'acord
en continuar. Aquest estiu, així, és el primer que la majoria
dels  centres  tenen  manteniment  d'hort  a  càrrec  de  les
famílies dels centres! Ho celebrem. 

• L'aventura de publicar al TOT Sant Cugat ha funcionat i la
resposta de les famílies mostra que la gent ho ha vist. És
massa un article per setmana, però, i proposarem que la
pàgina  es  mantingui  però  feta  amb  més  col·lectius  que
vulguin escriure, com ara les cooperatives, l'Ortiga com a
tal, etc.

• Ja  tenim  un  documental  sobre  la  nostra  experiència!
Bitàcora Films ha fet possible el que l'Amanda (educadora
“okupa”  de  fa  2  anys)  va  començar,  i  en  el  que  ha
participat molta gent del grup.

• Ens integrarem a la Xarxa d'Escoles per un Món Rural Viu,
programa Alimentaccion, que ja ens ha convidat a Euskadi i
ha anat molt bé. 

• El 16 d'octubre a l'Auditori de Sant Cugat es farà el Fòrum
del Vallès Occidental  de la XESC (Xarxa d'Escoles per la
Sostenibilitat de Catalunya) i vindran grups de 5 persones



• Exposició  i  valoració  dels  tallers  pràctics  d’hort  escolar
ecològic per a famílies.

Germán Llerena: Què ha passat a cada escola?

Jaume Ferran i Clua

Almodis Ortega: al Jaume Ferran i Clua ha anat
molt bé. S’ha fet amb la col·laboració de l’Aitana i la
Miren. Es va presentar el tema can Monmany, per
exemple.

Es va treballar en dos horts, amb dos grups diferents:
les famílies que volien començar des de zero l’hort i
l’altre gent que ja estava iniciada.

Va venir molta gent, sobretot de les famílies dels més
petits. Van fer moltes preguntes, molts dubtes, ens
va faltar temps.

Van sortir un parell de famílies per fer-se càrrec de
l’hort a l’estiu, de venir a regar. I n’hi ha un parell
més que el Francesc contactarà. Al juliol, el grup de
p3 i p4 reguen en els casals. 

Trobo que s’ha de repetir.

Aitana Martín-Aragón: les famílies ho demanaven, que el curs que ve es faci.
Que es facin més coses, altres temes per xerrar...

Almodis: una mare venia amb tot de fulles del seu propi hort per preguntar a
l’Aitana què era això i allò. 

Aitana: i em feien preguntes de tot tipus: on comprar cirerers!

Anna Castellví: és clar, ens hem de situar en la mentalitat d’una persona de
ciutat que no sap res d’hort, com era jo quan vaig arribar a aquest grup: no
sabia que hi havia diferents tipus de terra o d’enciams! 

Angeleta Ferrer i Sensat

A l’IES Angeleta Ferrer i Sensat van venir 25
famílies, hi havia l’Aitana i el Germán. 

Aitana: S’havien apuntat fins a 40, però va
fer un dia molt lleig i es van desanimar. 

AnnaC: Van sortir molt contents, i ahir vaig
fer la reunió amb les mares voluntàries,
molt animades, amb el calendari fet. Tenim
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tot cobert, i potser per alguna llacuneta podríem pagar a un noi que coneixem. 
Hi ha una mare que en sap més que tots nosaltres, i acabarà explicant-nos a 
nosaltres! I a l’hivern vol venir a col·laborar.

Germán: o sigui que potser l’any que ve tenim pares/mares col·laboradors.

AnnaC: sí, li donarem potser un trocet a canvi de la seva saviesa. 

Germán: també hi havia el Miquel Baldi que en sap molt, ha estat molts anys
amb el tema.

Aitana: sí, feia respecte! Però molt bé. I en dues hores arribes a on arribes, ens
van quedar mil preguntes sense respondre.

AnnaC: jo crec que és introductori. Llavors, el curs que ve podem fer coses
específiques, perquè és el que sempre m'ha agradat que hem fet aquí: plantes
aromàtiques, fruiters, les plagues i coses així. Penso que això també atreurà
molta gent.

Isabel Gómez: I què feien els nanos mentres?

Aitana: al Ferran Clua anaven fent feinetes, arrencar males herbes... 

Germán: a l’Angeleta va venir una família amb nen (grandet) que no havia
passat per l’hort i que reivindicaven que tots els nois i noies havien de tenir
l’oportunitat de passar per l’hort.

AnnaC: és clar, això depén de com toca, és una loteria. Aquest curs sí tindré
tots els de primer o de segon. Aquest curs passaran tots, però això depén de
cada curs.

Pins del Vallès

Marta Cabré: el Pins del Vallès van ser 8-9 famílies. Feia molta calor, era tard
ja. Es va fer curt, perquè a les 12:30 ja no es podia estar. Ho varem enfocar al
manteniment d'estiu, i totes les famílies col·laboraran. Va venir famílies de
petits  més que de grans.  Infantil,  primària,
però no cinquè, per exemple.

Anna  Valderrama: a  nosaltres  també,
venen les famílies dels petits.

Isabel: ho feieu fora de cap aconteixement
d'escola?

Marta: sí, al principi sí anàvem a fer-ho,
però després varem decidir que no era lo
millor.

Germán: sí, aixó és important, perquè no sempre esteu d'acord amb això 
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educadores i escoles...

Isabel: sí, jo m'ho plantejava, perquè pensava que era bo aprofitar un dia de 
l'escola, però després com que era massa sarau, i si passava la gent que no 
estava interessada potser no creava clima de treball.

Marta: Sí, exacte. Ja que ho fem anem a fer-ho amb la gent interessada, que 
no sigui que passi molta gent i no quedi res després. Nosaltres l'objectiu era el 
manteniment d'estiu. Ja és una setmana per família. Una és responsable cada 
setmana, i després s'organitzen entre elles. Jo pensava que ja són grandets i 
que s'ho gestionin. Amb algunes famílies quedarem la setmana que ve per 
acabar de veure com funcionen algunes coses: el tema del reg, del 
programador és el que fa una mica més de por. Molt bé.

Gerbert d'Orlhac

Anna Valderrama: al Gerbert d'Orlhac ho
varem batejar com jornada de treball,
perquè hi havia molt a fer, i es va fer molta
feina. Hi havia gent que venien sabent que
no estarien a l'estiu i altres que sí, i de
treballar l'hort a casa també. Varem fer
racons per fer treballs a l'hort. La Miren es
va quedar amb un grup, els que tenien
petits. L'altre grup tenia algun nen més
gran, sobre com portar un hort a casa, en
recipients i així. 

Varem acabar posant noves sessions per treballar. Hem quedat el dilluns a la 
tarda per seguir. Ara que hi ha casals també faran feina

Turó can Mates

Al Turó can Mates també, va anar molta gent. Estava preparat per fer-ho tots
junts. Els nens i nenes anaven explicant les feinetes que calia fer. 

Van sortir 3 o 4 temes per fer però em vaig trencar el braç i no hem pogut
continuar. 

L’únic problema és el tema de la clau. Perquè és una clau mestra, i és una
dificultat. Potser s’ha de canviar el pany. 

Hem quedat per aclarir cosetes com el reg i això i ja està tot preparat. Per totes
les setmanes, tenim, es troben famílies i tot. 

Mariona: i els nens i nenes, quan les famílies van a l’estiu, hi participen?

AnnaV: i tant! D’altres anys ho sabem, i tenen el morro de dir als seus pares
que no fan bé les feines, i tot! 
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Varem plantejar que facin fins i tot un
llibre (informàtic) en el que apunten què
han anat fent, perquè la resta de les
famílies sàpiguen què s’ha fet a cada
setmana. 

Cal explicar bé als pares quines eines són
adequades per cada edat, perquè els
nens i nenes poden aprofitar per fer allò
que no han de fer!

AnnaC: nosaltres també, tenim una
llibreteta a l’hivernacle. Així s’apunten el
que ja han fet.

Collserola

MartaC: al Collserola va anar molt bé, l’Adriana i la Marta de Buen, hi va anar
gent i  van aconseguir  cobrir  l’estiu.  Va ser a la  festa del  bricolatge.  Tenien
molta  feina  per  posar  per  exemple  la  malla  de  sota.  En  un  moment  van
proposar lo de l’estiu i van enllestir ràpid. Està tot en marxa, crec.

Olivera

AnnaV: i a l’Olvera també hi va anar molta gent.

MartaC: sí, hi havia més gent apuntada que la que finalment va ser-hi, però va
funcionar molt bé, unes 10 famílies. 

AnnaV: moltes famílies demanen que sigui diumenge, perquè dissabte és dia
d’activitats extraescolars. 

AnnaC: aniria molt bé per les famílies el diumenge a la tarda.

Aitana: però a nosaltres no!

AnnaC: sí, és clar, jo dic el que els aniria bé a les famílies. No tenen res a fer.

German: abans hi havia missa, però ara...

Ciutat d'Alba

MartaC:  al  Ciutat  d’Alba  ho  farem  al  setembre,  com  que  no  necessiten
manteniment a l’estiu, perquè és un model estil “salvatge”. 

Germán:  la  Imma i  el  Miquel  de  l’Oficina  Sostenible  estan disponibles  per
col·laborar, ja que organitzen diversos cursos oberts d’hort cassolà.

AnnaV: hi ha moltes famílies que volen aquesta part, la dels recipients i tal.
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Pi d'en Xandri

MartaC: el Pi d’en Xandri no han fet taller però quedaran formalment un dia
per fer el manteniment, organitzar-se i tal. 

Aitana: i el Catalunya i el Joan Maragall?

Joan Maragall

Isabel: sí, jo crec que un taller del Joan
Maragall és el que ens interessa, cap a
l’octubre.

Germán: ho parlarem amb la Imma i el
Miguel.

Isabel: un dissabte al matí.

Aitana: o diumenge, com dèiem.

Catalunya

Germán:  i  el Catalunya també el curs que ve. Ens ha costat organitzar-ho,
però han fet consultes a l'AMPA i ha mostrat molt interès.

Escoles bressol municipals

Bressoleres: nosaltres no necessitem manteniment i el tema de les claus és
difícil de solucionar. Estàvem a l’espera de la informació però no ens va arribar.

Educadors/es:  teniu raó,  és que no varem acabar mai de fer un calendari
unificat, va costar molt acabar de quedar les
dates amb cadascuna.

Germán:  sí,  i  no vaig enviar la  informació
que teníem a les bressol, és cert.

Mariona:  ara tenim la seguretat de que és
un  èxit,  no?  de  participació  i  perquè  ho
demanen. El curs que ve es pot seguir.

Germán:  sí,  ara  haurem  de  passar  bé  la
informació a les escoles bressol, per exemple
al Joan Maragall es farà a principis de curs i
ja es podrà dir a les famílies, com a mínim a
la Gargot.

Isabel: sí, depenent el tipus de taller s’hauria de fer en un moment o un altre.
Si és hort al balcó cap a principis de curs, i si és que cal veure el nostre hort,
més a la primavera. En aquest cas, cap a l’octubre.
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AnnaV:  sí, a més hi ha diferències entre famílies: n’hi ha que tenen només
testos i d’altres que tenen trossos grans... també hi ha diferències de classe
aquí! I demanaven de tornar-ho a fer, de poder començar pas a pas.

I varem parlar del tema de les llavors, de fer llavors entre la casa i l’escola, fer
intercanvis. 

Joaquima Pla i Farreras

Josep Maria Casado: a l’IES Pla Farreras també va anar molt bé, va ser dins
d’una activitat amb diversos tallers, un grup va estar a l’hort, però van anar
passant  i  potser  van  ser  15  persones  en  un  moment.  Van  quedar  bastant
contents i volien tornar-ho a repetir. Interessades en el manteniment d’estiu
van estar un parell de famílies i estan pendents de parlar amb la direcció. 

Mariona: sabeu la relació entre les famílies participants i les de l’AMPA?

Josep Maria: eren totes de l’AMPA. I de nois i noies de primer. 

Almodis: les nostres eren de petits i una de l’AMPA però que era de sisè o sigui
que marxa.

AnnaC: jo crec que també.

Magisteri a la UAB

Mariona:  els  alumnes  de  Magisteri
d’Educació Infantil de la UAB, l’assignatura
optativa que portem entre la Mercè Aguas i
jo, varem fer una visita a can Monmany. Allà
varem treure la idea de fer horts verticals.
Totes  molt  contentes  amb  la  idea,  eh
Aitana? Com un pati andalús. Però és clar,
com  que  eren  dues  classes  i  hi  havia
dificultats  tècniques,  al  final  es va pensar
en fer uns plafons. 

Els plafons es van fer,  amb un llenguatge
artístic. Va quedar preciós. Però el problema
va ser que el dilluns següent havia quedat destrossat per vandalisme! 

Com a conclusió, la facultat va decidir fer un hort al seu campus. Que sigui un
espai docent per tota l’escola. Tot Magisteri. I els d’Educació Social! Estem ara
recuperant un antic hort dels 80-90, que com aquí va morir un temps, per les
tres titulacions. I la gent d’Educació Social han vist que cal saber fer anar un
hort. 

És la facultat qui financia. Un disgust primer però finalment una gran aventura.
De fet, varem fer un enterrament de les plantes, eh? Un funeral en tota regla,
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va ser trist.

Està  clar  que  hi  ha  vandalisme,  cal  tenir-ho  en
compte.

Almodis: aquí també, ens ha afectat bastant. Els
nanos ho pateixen. 

Mercè: a nosaltres ens van prendre els testos que
havíem penjat a l’escola i hem hagut de refer-ho
amb coses més senzilles. 

Isabel:  jo  crec  que al  parvulari  del  Maragall  és
difícil accedir.

AnnaV:  a nosaltres un reg,  els girasols...  a l’hora de dissenyar possibilitats
experimentals els va agradar?

Mariona: sí, van fer obres d’art, perquè podien fer molta plàstica. Com que era
penjat, era un hort de composició. 

Aitana: en ampolles que eren de colors.

Mariona: el grup del matí, més escolar, va ser menys creatiu.

Aitana: sí, van seguir totalment les propostes que els havia fet.

Mariona: i les mestres que venien a la tarda, després de treballar, amb molta
imaginació i creativitat. És maco, és diferent. I tenim idees de sobres per fer,
quan no és de terra dóna moltes possibilitats.

Germán: i la valoració de l’equip d’educadores que us reuníeu per preparar
aquesta actuació, per primer cop com a equip?

Equip d'educadores/r agroambientals

AnnaV: queda lluny, ja.

MartaC: per mi prou bé per lo que semblava, oi?

Aitana: sí, el calendari no semblava que sortís, ens
varem agobiar en un moment.

Germán: I hi havia una mica de por, d’inseguretat en
com orientar el taller, no? jo recordo que no estava
massa clar.

MartaC: sí, perquè semblava que a cada escola seria diferent. Però al final va 
ser organitzar-se sent realistes de qui erem i de què podríem fer. Per mi sí va 
ser que l’objectiu del manteniment passés una mica per davant.
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AnnaV: i depén molt de si l’escola és la
teva o no és molt difícil, no coneixes
l’escola, no saps què ha anat passant.

Germán: el que ha fallat una mica més és
els que no tenien educadores: la informació
que no ha arribat a les bressol, el Joan
Maragall, el Catalunya, el Ciutat d’Alba... és
lògic. mÉs fàcil allà on esteu. Però Déu n’hi
dó les dues secundàries que sí s’ha fet, oi?

Mariona: per tant la cosa és si seguim
l’any que ve, si això és quelcom que es pot
tornar a fer el curs que ve.

AnnaV: sí, de fet algunes famílies arran d’això he anat a casa seva després...

Germán: s’han obert possibilitats professionals per les educadores?

Aitana: no massa, de fet esperàvem que fos un espai on explicar les activitats
que fem amb l’Ortiga.

Germán: però potser les escoles són més difusores que la pròpia Oficina 
Sostenible d’activitats d’aquest tipus.

AnnaV: i funciona molt a través dels nens i nenes, que s’enduen plantes (les 
“dolentes” a vegades!) i després les famílies venen a preguntar coses.

Germán: ho donem per exitós, doncs, no? i el curs que ve, si podem, 
continuarem. 

Aitana: sí, de fet encara tenim hores nosaltres.

• Articles del TOT:

Germán:  una altra activitat que hem fet
aquest curs ha estat escriure articles a la
revista  local  TOT  Sant  Cugat.
Conclusions? ha estat una mica difícil, ja
que  el  temps  del  periodisme  és  molt
ràpid,  cada  setmana  necessitàvem  un
article, i no sempre ha estat fàcil. La idea
era que escrivissin  les escoles i  això ha
passat en un terç dels articles. Sort també
de l’Aitana que va escriure tots els curts
d’una patacada.

El resultat no és dolent, són interessants i l’espai ha estat bé, però no sé com 
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ho heu vist vosaltres. Els tenim tots aquí: 
http://agroecologiaescolar.wordpress.com/6-articles/ 

El del David Astrue és el primer d’alumnes que escriuen. Miquel, expliques les
conseqüències?

Miquel Vallmitjana:  del treball  de recerca de batxillerat de l’Angeleta que
van fer, van promoure una moció perquè Sant Cugat sigui lliure de transgènics,
i l’Ajuntament l’accepta i l’aprova el dia 15 de juliol, a les 19h al Ple.

German: hi anirem com a grup, oi? Tothom està convidat.

Alguns articles els he hagut de fer una mica sobre la marxa, i encara he hagut
de demanar ajuda al santcugatenc de l’any i a companyes de la fina, com la
Imma i la Judith, que escriuen com veïns/es que els sembla molt bé el que es fa
a les escoles. Encara falta un dels menjadors i el dels transgènics final.

Després hi ha el logo de la Irene. Com es valora el logo?

ESLV: bé, es maco, útil i pràctic.

Germán:  els  podeu fer  servir  a voluntat.  I  els  altres els  podeu demanar a
l’artista i ella encantada, els que no són el logo final.
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Com ho valoreu tot?

MartaC: al decidir que era un cada setmana i no cada 15 dies com havíem dit,
ens va sobrepassar. No sé si va ser molt imposat o no... Ha estat molt diferent.

Germán: sí, el TOT ens va dir que havia de ser cada setmana. És massa bèstia
el ritme per nosaltres.

Mariona: però hem acabat i ha quedat molt digne!

ESLV: bravo!

Isabel:  de  fet,  és  que  al  principi  érem  molts  i  després  varem  baixar  de
número...

Carme: podríem fer una comissió de
premsa.

Miquel: et veig molt desanimat i jo ho
trobo molt bé. De cara al curs que ve es
podria fer un calendari...

ESLV: ho teníem, tot preparat, però...

Germán: sí, havíem planificat la meitat i
érem el doble de gent, i de sobte al revés,
de manera que es va fer difícil. Jo crec que
ho podríem fer si tothom escrivís a l’estiu.

MartaC: però podríem liar penya, aliar-nos amb famílies. No sé si l'objectiu és
ser nosaltres sols...

Mariona: i a més hem de saber com valorar-ho, no? Quin retorn heu tingut?

MartaC: No saps la gent que m’ho ha dit! Quan ha sortit la foto del Pins...

Isabel: també a mi, no saps quants m’ho han dit quan he sortit a la foto.

Carme Delgado: i l’objectiu era que escrivissin els nanos. Això és important.

Germán: el de batxillerat ha estat el primer.

Isabel:  el  TOT el  mira  tothom, però per parts,  no a  tothom li  interessa el
mateix que a nosaltres. 

Germán:  podem pensar si  ens  interessa tenir  un espai  en el  que poguem
seguir  escrivint  però  més  obert,  amb  altres  col·lectius,  com  ara  les
cooperatives. Jo el puc coordinar, igualment.

Aitana: les cooperatives tampoc poden escriure tant! Escriuran un cadascuna
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de les cooperatives. Ja et dic jo, però, que l’Ortiga escriurem cada poc.

Germán: si veieu que hi ha possibilitats, jo busco altres col·lectius.

Mariona:  El repte que tenim: ens interessa poder tenir un espai en el que
escriu l’alumnat i en el que explicar les coses que passen a la classe. Un parell
cada trimestre, ho podem assumir cadascú de nosaltres. 

Germán: que cadascú es prepari per escriure un d’aquests dos tipus d’articles:
un per alumnes i un del que fa a classe? Als de secundària podríem provar
d’apretar-los  perquè  facin
d’entrevistadors, com deia ara l'Almodis,
pot  estar  bé,  no?  Que  recullin
informacions dels horts de primària.

Miquel: i és avaluable!

Carme: i si hi ha un article doble, es pot
dividir en dues setmanes. 

Aitana: i els curts no són fàcils, eh? Has
de ser sintètic.

Germán:  has  d’anar  molt  amb compte amb les  paraules  per  no  haver  de
retallar.

Miquel: sí, has d’escriure un esquema del que vols dir, mirar quantes paraules
portes, i redactar millor les frases, tornar-ho a mirar... 

AnnaV: jo els tinc tots recollits!

Mariona: i d'altres escoles també els han recollit, que ens ho van explicar.

Germán: és interessant mirar els espònsors de la plana: escoles d’idiomes, la
nàutica, ofertes de mòbil, etc.

• Xarxa d'Escoles per un Món Rural Viu, programa Alimentaccion

Germán: la Maria ens fa la proposta d’integrar-nos a la Xarxa d’Escoles per un
Món Rural Viu. Són els que ens van convidar a Euskadi,  a Orduña. Carme i
Maria, què ens expliqueu del viatge a Euskadi i de la xarxa?

Carme:  l’experiència va ser molt bona. Va començar accidentada, la mà de
l’Anna, el viatge del German, fins i tot el fred. Però allà varem estar molt bé,
l'organització molt bona, érem els únics de Catalunya. Jo ho vaig trobar molt
interessant  per  la  diversitat:  presentacions,  tallers,  els  llocs,  les  xerrades,
l'intercanvi, i també el lloc: Orduña és una lluita portada a terme, uns camps
comunals recuperats, una ramaderia en xarxa, un menjador ecològic gestionat
per AMPAs, etc.
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Han recuperat molt el poble, que era ramader i agrícola, es va industrialitzar
d'una manera bàrbara, que ni els agricultors ni ningú podien viure bé, amb
aquesta cultura de consum, i ara el jovent està recuperant la vida del camp
una altra vegada.

La xarxa és “xarxa de xarxes”. Hi havia experiències de Balears que estaven
molt bé, de centres, també d’un centre de Càdiz, un projecte impressionant
d‘hort, el menjador escolar gestionat per l'AMPA. La nostra ponència va estar
bé, crec que va agradar, ens van dir que sobretot el que no és comú és que ens
organitzem  tot  un  municipi  per  treballar,  i  amb  totes  les  etapes  incloses.
Recomano que si es continua fent hi aneu altres.  

Maria:  era una trobada de professorat de tot l'estat espanyol. Nosaltres som
Justícia Alimentària Global, antics veterinaris sense fronteres, el programa és
Alimentacción,  són 5  comunitats  autònomes de l'estat.  A Catalunya no ens
hem pogut posar a treballar i varem veure aquesta experiència singular vostra.

Hi ha diferents companys/es a altres llocs, totes a zones rurals. Es vol treballar
la  problemàtica  de  l'alimentació,  al  món (la  fam)  i  al  nostre  entorn.  És  un
programa més jove que vosaltres. 

Tenim unitats didàctiques sobre
diferents temes. Es tracta d'un
compromís de treballar el que treballeu
amb una reflexió social del que passa a
la cadena d'aliments, amb l'objectiu de
dignificar el món rural. 

Germán: integrar-nos a la xarxa
significa participar a les trobades, les
unitats didàctiques si algún centre els
vols que els agafi (estan penjats), oi?

Maria:  sí,  són cinc temes que treballem, us presentem el que podem fer i
l'escola que esculli com ho vol treballar, nosaltres som molt flexibles.

Germán: està clar, nosaltres tenim la nostra dinàmica, vosaltres us afegiu...

Maria: sí, no cal trencar cap dinàmica que funciona. A més, nosaltres portem
gent que arriba d'Amèrica Llatina i d'Àfrica i podem fer-los arribar a les escoles.

Carme: sí, jo el que no veia és com integrar-nos nosaltres com fer-ho com a
xarxa, perquè com a escola sí, però amb els molts projectes que hi ha aquí...

Queda clar que ho hem d'anar treballant el curs que ve.
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• Documental  SEMBRANT FUTUR – L'Agroecologia Escolar a Sant
Cugat del Vallès

Germán: si recordeu el grup d’educador/es ambientals del Pla d’Ocupació de
fa dos anys, l’Amanda, la brasilera, i l’Agustina van fer un documental, que ha
estat aturat durant dos anys, fins que li hem encarregat a la Melani de la UAB
que ens ajudés i ha aparegut i el Jordi, de Bitàcora Films, que de fet ja havia
col·laborat i gravat el documental parcialment, que crec que ha dormit molt
poc aquesta nit, i ens ha editat el documental i ja el tenim aquí! 

Isabel: són aquelles entrevistes de fa molt de temps?

Germán: ens fa molta il·lusió veure’l! 

[Documantal SEMBRANT FUTUR de 30
minuts]

Isabel: escolta'm, cinema d'autor, eh?

AnnaV: jo ja sé a qui suspendre!

Aitana: aquells dos són moníssims.

Isabel: ja fa dos anys d'això, eh?

ESLV: el tema drets d'imatge i tal no hi ha problema, no surten nens/es que no
puguin sortir.

Germán: falten moltes coses, moltes activitats, aquí només en surt una.

MartaC: però queda reflectit.

Almodis: més clar que ho expliquen els nens...

Jordi Salvadó: acaba de sortir del forn, si teniu qualsevol cosa la podeu dir.

Almodis: ho penseu difondre?

Germán:  sí, hi ha altres documents que estem fent. També és recomanable
que tingui una presència física (caràtula, etc), que llavors s'envia a biblioteques
i tenen una vida més llarga. El difondrem molt per mails. 

AnnaV:  en el  proper  podran sortir  les  famílies!  Als  nens,  que ara  estan a
cinquè els faré de nou la pregunta.

Isabel:  és interessant, perquè fer les fotos quan estan fent l'activitat no és
fàcil.

Aitana: a mi em passa igual, perquè si no hi ha algú més que fa fotos...
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AnnaV: i quan les fas, després la gestió és molt compicada!

Carme: sí, jo vaig recollint i penso: quan em jubili ja les organitzaré!

Mariona: I després pensar el missatge, no? Quan ho has de publicar, amb quin
missatge ho fas? Hi ha deu mil missatges i n'has d'escollir un. Aquí es veu que
hi ha moltes persones, molts recursos diferents, i  que ens posem plegats a
treballar... Això és el que ens ha ajudat a fer el Jordi: una història, un argument.

Jordi:  hi havia molt contingut, moltes hores i molts temes. La feina és com
passar-ho pel sedàs i escollir alguna cosa. Després podeu fer servir totes les
altres entrevistes i posar-les als blocs.

Germán:  si  tens  el  documental,  al  voltant  seu  pots  posar  moltes  altres
cosetes.

NOTÍCIES PER L'ANY QUE VE

La XESC, Xarxa d'Escoles per la Sostenibilitat de Catalunya fa el seu (potser
darrer) Fòrum. Les escoles de les Agendes 21 Escolars i les Escoles Verdes del
Vallès Occidental venen a Sant Cugat el 16 d'octubre. Ens trobarem a l'Auditori
sota el lema: “escola i territori”.

• Cada  escola  podrà  enviar  (Ensenyament  ho  permet)  5  persones  (es
recomana màxim d'alumnes).

• Alumnes  de  primària,  de  secundària  i  professorat  treballaran  en  tres
grups diferents. 
◦ El professorat  debatrà la  relació escola  i  territori  (nosaltres  li  diem

“comunitat”).
◦ L'alumnat de secundària presentarà una experiència del  que fan al

centre (si pot ser, de relació amb la comunitat o el territori) i després
analitzarà com pot millorar l'actuació (com poden afectar més actors i
com poden fer-ho millor).

◦ L'alumnat  de primària  presentarà  també una experiència  i  després
també pensarà com millorar-la, a qui afecta...

• Es  faran  grups  de  treball  amb  5  escoles  (primària)  i  8  instituts
(secundària)
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Ja aniré donant més detalls. De manera que el professorat pot debatre sobre
com treballar en xarxa (amb diferents etapes), o amb actors de la comunitat, o
amb el territori. El professorat, apart de primària i secundària, pot ser de tot
tipus, per tant d'Infantil seria molt interessant que participés.

L'alumnat de secundària pot perfectament explicar el que es fa al seu centre,
des d'ApS fins altres. I el de primària, com que serà a principis de curs, haurà
de recollir el que s'ha fet al curs passat, per exemple, i explicar-ho. 

Ja ho treballarem a la primera sessió d'ESLV del curs que ve.

Ara anem a can Monmany a fer soparet i conèixer la situació actual. Fins el curs
que ve!!!
   

ens tornem a trobar

el curs que ve 
ja avisarem al setembre 2013
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1. Annex: Articles publicats al TOT darrerament. Estan penjades a: 
 http://agroecologiaescolar.wordpress.com/ 
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