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Aquesta descripció del sistema alimentari de l'escola La Floresta de Sant Cugat del Vallès, s'ha fet 

en el curs 2017-2018 com a part de la col·laboració entre l'Ajuntament i un grup d'estudiants de la 

UB, Francesc,  {Bibliography}Ainara,  Tania i  Òscar,  que dins de l'assignatura Desenvolupament 

Sostenible de Ciències Ambientals han fet  un procés d'aprenentatge servei amb la xarxa d'horts 

escolars de la ciutat. La col·laboració ha acabat en una eina per poder caracteritzar els sistemes 

alimentaris escolars que esperem posar en marxa en els propers anys  (Albert, Donate, Galarza i 

Sànchez, 2018)

Imatge 1: Situació de l'escola La Floresta al mig de la massa forestal del Parc Natural de Collserola entre  

La Floresta i Valldoreix.Font: GoogleMaps.

Introducció històrica: hort, cabres, aus, aula de natura, corral, parc d'energies renovables...

L'escola  La  Floresta  està  ubicada  en  ple  Parc  Natural  de  Collserola,  al  bell  mig  d'un  bosc 

mediterrani d'alzines de 10 hectàries (veure imatge 1), en connexió amb la resta de la massa forestal  

de la serra, les zones agrícoles i les urbanes. Quan el 2006-2007 va iniciar-se la feina del grup ESLV 

amb els horts escolars, l'escola La Floresta era dels quatre o cinc centres que tenien un hort en 

funcionament (veure imatge 2), també un espai amb cabres d'un pastor de la zona i feia molt poc 

que havia hagut de tancar un corral per por a la grip aviar. La seva associació de familiars d'alumnes 

(AMPA abans, ara AFA) era molt  activa també en altres temes d'ecologia, havien impulsat una 

instal·lació ben particular d'energies renovables, i especialment en temes de consum ecològic, ja que 

tenien una comissió de menjador que per exemple havia desestimat el peix panga i havia fet opcions 

com ara els iogurts de la granja La Selvatana. El tarannà de la població de La Floresta justifica 

plenament aquesta vocació, ja que té arrels en el moviment hippy i és molt amant de l'entorn en el  



que es troba. 

Imatge 2: Escola La Floresta amb la situació dels tres espais d'hort que ha tingut: 1) l'original i encara en  

funcionament, 2) el d'Educació Infantil i 3) el fet a l'exterior del recinte escolar. L'hort 1 té al costat l'espai  

ocupat per un temps per les cabres i el galliner actual. Font: GoogleMaps.

Amb el temps de treball amb l'agroecologia escolar aquest centre ha continuat amb el desplegament 

d'aquesta eco-vocació, posant en marxa un corral amb gallines i un gall, al costat del primer hort, i  

fins i tot obrint dos espais més d'horts escolars, un a l'espai d'Infantil i l'altre fora de la tanca del 

recinte  escolar,  en  ple  bosc.  També  és  particular  l'aula  de  natura  construïda  amb  només  unes 

travesses de fusta a 200 metres del centre, al costat del camí que, travessant el bosc, uneix l'escola 

amb la zona esportiva de Valldoreix (veure imatges 3 i 4). 

Imatge 3: Visió aèria de l'aula de natura. Font: GoogleMaps.



Imatge 4: Situació de l'aula de natura al camí entre el centre i la zona esportiva de Valldoreix.

Font: GoogleMaps.

També cal tenir en compte que el canvi de política econòmica dels anys 2008-2012, anomenat “crisi 

econòmica”, que va comportar entre altres una retallada molt important del sector públic, va afectar 

la feina de desplegament de l'agroecologia escolar a Sant Cugat, i  els centres van reduir alguns 

projectes educatius que requerien de personal o despeses significatives (Llerena i Espinet, 2015). En 

el cas de l'escola La Floresta, a més, va coincidir la jubilació del mestre Germán del Río, impulsor 

de l'hort, i l'equip docent no ha trobat un relleu encara. Els horts d'Infantil i l'exterior s'han acabat 

tancant. És a dir, que dins del projecte d'agroecologia escolar de l'escola, hi ha hagut avenços i 

retrocessos. 

Agroecologia escolar i metabolisme social

A continuació ens volem apropar a una mirada des del metabolisme social  (Toledo i González de 

Molina, 2007;  González de Molina i Toledo, 2011) al sistema alimentari escolar. L'agroecologia 

escolar és un camp educatiu que proposa una praxi de transformació del sistema alimentari escolar, 

o de transició agroecològica d'aquest sistema, per part de l'alumnat (Llerena i Espinet, 2017). L'hort 

escolar és un element de l'àmbit productiu, com també les granges escolars. Però hi ha més àmbits, 

com el consum, amb el menjador escolar i altres moments/activitats de consum. Altres àmbits poden 

ser el  de l'intercanvi  o el  de la transformació de l'aliment.  La mirada de l'agroecologia escolar 

permet en primera instància tenir una visió conjunta del sistema alimentari, amb l'objectiu de que la 

seva transformació sigui un projecte educatiu assumit per tota la comunitat. 

El metabolisme social organitza la informació en els aspectes tangibles i en els intangibles. Farem 



distinció d'aspectes dels dos tipus al llarg del sistema alimentari escolar de l'escola La Floresta, que 

ens permetran descriure quina és la seva situació eco-social, en quant a impactes ambientals, i el per 

què d'aquesta situació. Volem aclarir que, com diu l'agroecologia escolar, en tractar-se d'un centre 

escolar, els aspectes educatius són definitoris, i distingeixen clarament un sistema alimentari escolar 

del que seria el d'una ciutat o un altre tipus de centre. Així, l'hort escolar ecològic no l'entendrem 

com entendríem una finca agroecològica,  encara que l'agroecologia inspira  clarament  perquè el 

sistema alimentari escolar es projecti en termes de justícia social, sostenibilitat, diversitat cultural, 

etc.

Els  aspectes  tangibles  són les  entrades,  les  circulacions,  les  transformacions,  els  consums i  les 

sortides  d'energia  i  materials.  Els  intangibles  són  els  mecanismes  socials,  les  institucions,  les 

relacions, etc, en els que els primers tenen lloc (Toledo i González de Molina, 2007). Tot i que es 

donen de manera molt interrelacionada, procurem explicar per separat els aspectes tangibles i els 

intangibles. 

Les  circulacions del  metabolisme social  segons els  autors corresponen a l'àmbit  de l'intercanvi, 

segons  l'esquema  de  sistema  alimentari  escolar  a  Llerena  i  Espinet  (2017).  Internament  hi  ha 

moviments i trasllats de materials. Donat que l'hort i el menjador són espais molt separats en la 

realitat dels centres escolars, aquí parlarem d'entrades i sortides de cadascun d'aquests àmbits de 

manera diferenciada, serà més útil per entendre-ho. Les entrades i les sortides al sistema alimentari 

escolar són la suma de les entrades i sortides a cadascun dels àmbits. 

Àmbit productiu

L'àmbit productiu del sistema alimentari escolar de La Floresta és dels més complexos que hi ha al  

municipi, sobretot si ho mirem en termes històrics, ja que es tracta d'una escola que ha tingut aus, 

cabres,  torna  a  tenir  gallines  i  fins  a  tres  horts  en  funcionament.  Actualment  té  un  hort  en 

funcionament i un corral amb gallines i un gall. 

• Entrades a l'hort i al galliner: 

(Tangible) El planter (o les llavors si en fan servir) arriben amb el mestre que, amb el seu cotxe i 

amb diners de l'AFA -que potser són de les ajudes municipals d'Agenda 21 Escolar, no ho sabem-, 

compra a un centre de jardineria familiar (Planters Faura, a 12km de l'escola) amb molta història,  

molt barat, que no és ecològic, però produeixen el planter al Papiol, on tenen el punt de venda 



també. 

(Intangible) No sembla que l'alumnat participi massa en la decisió del que es planta,  ja que el  

mestre jubilat és el que arriba amb el planter i algun/a mestre/a porta el grup de classe a l'hort, no  

sembla  un  treball  conjunt  sinó  complementari  i  separat.  A l'hort  del  migdia  l'educador  té  una 

filosofia de l'alumnat sigui voluntari i lliure d'escollir, potser sí que seleccionen. 

Energia exosomàtica no entra a l'hort. L'aigua és de ciutat, a través d'una aixeta (o aprofiten potser 

aigua de pluvials amb algun dipòsit que tenen a l'escola?). 

(T) Qui va dur les gallines i el gall? El seu menjar consisteix en restes del menjador que porta el  

grup de nens i nenes (especialment nenes) que voluntàriament, al migdia, s'ocupen de les aus i les 

treuen a passejar pel pati. 

(I) Els grups que al migdia s'ocupen de l'hort i del galliner són voluntaris i això està molt ben 

valorat per l'educador. Diu que, si no, és “obligatori”. La gestió de l'hort (al migdia) es diu que és 

“de l'escola” quan es refereixen al mestre i els grups d'alumnes que venen de classe, que són de 

segon i tercer (ens falta saber com es coordinen, quina mena de projectes fan aquests grups-classe) i 

“de l'AFA” quan es refereixen al migdia. [Però m'ha semblat sentir que diuen “de l'AFA” referint-se 

a l'hort i “de Pam i Pipa” referint-se a les gallines (?).]

• Sortides de l'hort i galliner:

(T) Els productes collits de l'hort i els ous de les gallines van majoritàriament a les famílies de 

l'alumnat que cull, no al menjador, tot i que de tant en tant aporten alguna collita al menjador. (I) És  

una manera d'involucrar les famílies, i en canvi no afavoreix el lligam educatiu entre la producció i 

el consum. A més, es desconeix molt la normativa de seguretat alimentària, però es pensa que no 

poden entrar al menjador, sobretot els ous.

(I) El menjador de l'escola es caracteritza per haver fet una aposta fa molt de temps pels aspectes 

ecològics i socials. Fa uns anys es va organitzar una comissió mixta de famílies i professorat que,  

entre altres coses, va decidir optar per un iogurt ecològic de Girona (La Selvatana) i no consumir 

peix  panga,  per  raons  ecològiques  i  socials.  Ha estat  gestionat  fins  fa  poc per  l'AFA, i  només 

recentment  s'ha  externalitzat  i  ha  entrat  Pam i  Pipa,  una  empresa  especialitzada  en  menjadors 

escolars ecològics. (T) Els productes són ecològics i de proximitat (no sabem l'origen concret). 



 

(T) Les excrecions del sistema, és a dir les sortides de residus, són diverses: restes de menjar del 

menjador, que parcialment van a les gallines, en part a un compostador cassolà que tenen a l'hort (i 

que  necessita  que  es  remeni  més)  però  en  part  també  als  contenidors  de  recollida  de  matèria 

orgànica.  Restes  no  orgàniques,  que  van  -separadament?-  als  contenidors  municipals.  Les 

defeccions de les gallines s'aprofiten al  compostador de l'hort,  juntament amb restes de plantes 

adventícies  que  en  ocasions  s'han  posat  com  a  llit  per  les  gallines.  Són  possibles  diversos 

moviments interns, que permeten aprofitar bé els recursos abans de convertir-los en residus, i que 

afavoreixen el seu consum parcial en l'interior del sistema.
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