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A
graïm la disposició, energia i alegria que ha permès fer d’aquest 
projecte un espai cooperatiu i reflexiu sobre el valor del dret a 
l’alimentació.  Hem recorregut espais de col•laboració i aprenentatge 
sobre temàtiques que afavoreixen un desenvolupament econòmic, 
social i ambiental just i sostenible. Hem après al voltant de la feina 

que realitzen les treballadores de dins del circuit agroalimentari i tot el camí que 
fan les hortalisses del camp al plat. Sabem què és la sostenibilitat i la necessitat 
d‘una alimentació accessible, disponible i de qualitat que visibilitzi la tasca de les 
dones. Hem anat al Parc Agrari del Baix Llobregat de la mà de Central Parc per 
treballar la terra i conènixer el valor de les minves.

P 
assejant pel circuit alimentari va arribar el març i 
amb ell vam veure i valorar les tasques i l’esforç de 
la pagesia per a fer-nos arribar aliments ecològics i 
de proximitat en els moments més complicats del 
confinament per la crisi de la COVID-19. Ens vam haver 

de reinventar aprenent a comunicar-nos i expressar-nos de formes 
diferents. Vam continuar construint aprenentatges conjunts, amb 
temps de reflexió i amb exigències per a la dignificació del treball 
en l’agricultura. D’aquesta manera s’ha generat consciència sobre 
la importància de la sostenibilitat i el seu impacte a nivell glocal.

S 
abem que el procés no ha estat senzill i que vivim 
temps d’incertesa, per això desitgem que aquest recull 
d’activitats no només serveixi com a recordatori dels 
aprenentatges i vivències viscudes al llarg d’aquest 
projecte d’Aprenentatge Servei, sinó que també 

serveixi com a testimoni de la fortalesa i la importància de conèixer 
i ser part d’un nou teixit comunitari, sorgit d’una mateixa llavor. 
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L’inici de les activitats a l’INS La Guineueta han servit per introduir-nos al sistema agroalimentari, 
a través d’un joc de rol ens hem posat a la pell de persones agricultores, de fruiteres i fruiters,i 
d’altres personatges. Amb l’activitat ens hem questionat sobre els recursos necessaris per posar 
en marxa un cultiu i hem pres consciència del valor que té la feina del sector de l’agricultura, 
molts cops invisibilitzada, quantificant el cost de totes les eines, tant materials com físiques i 

personals, necessàries en tot el procés.

Primeres sessions a l’aula
Introducció al sistema agroalimentàri 



Coneixent el Parc Agrari del Baix Llobregat

1Calcular el 
nombre de 

plantes que es 
sembraran a cada 
parcel·la. 

2Identificar 
les parcel·les 

i el tamany de 
cadascuna d’elles. 

3Tenir en 
compte la 

rotació de cada 
cultiu. 

4Programar 
el cultiu 

segons el cicle i 
temporalitat de 
cada verdura. 

2
Natum vere numenis 
simus, od qui beribus 

1
Natum vere numenis 
simus, od qui beribus 



Plantejament dels cultius ecològics 
Marc de plantació i rotació de cultius

Amb l’aprenentatge hem après al voltant de diverses dinàmiques com les persones 
i les plantes formem part del mateix ecosistema i per tant no som tan llunyanes 
a elles, sinó que compartim maneres de funcionar similars. A través d’activitats 
dinamitzades per les tècniques hem creat paral·lelismes amb els cicles vitals d’unes 
i d’altres, hem assimilat els càlculs del perímetre del terreny a cultivar, jugant a un 
joc on tothom hem d’ocupat l’espai de l’aula tenint en compte la comoditat que 
ens proporcionava la llunyania, però també la necessitat de mantenir sempre el 
contacte. Amb els jocs hem entés que les plantes també necessiten un espai vital 
i que hem de tenir-ho en compte a l’hora de cultivar els nostres cultius ecològics.

La Abuela Grillo ens ha ajudat a reflexionar 
sobre com l’explotació i la privatització actual 
dels recursos naturals no és sostenible ni 
a nivell social ni tampoc a nivell econòmic. 
També hem vist la necessitat global de la 
societat d’avançar cap a un creixement més 
sostenible i sense una explotació intensiva de 
la natura i amb un repartiment dels recursos 
de manera equitativa entre totes i tots.

Sostenibilitat del Dret a 
l’Aimentació
Ambiental, social i econòmica

Fotogrames extrets del curt d’animació Abuela Grillo de Denis Chapón



Plantada d’enciams 
al Parc Agrari del 

Baix Llobregat

Les tasques al terrenys de Central 
Parc ens han servit per fer  neteja 
de les herbes assegurables i per 
la preparació dels cavallons que 
asseguren una bona disposició de 
la terra per als cultius. Després de 
la fase de preparació hem sembrat 
enciams ecològics.  En la trobada 
també hem pogut aprofitar el 
contacte amb la terra i amb la labor 
de la pagesia i per veure de primera 

mà com és de dura aquesta feina.



Al llarg del projecte hem après que els tractes directes entre l’agricultura i la pagesia 
amb comerços, restaurants o famílies se’n diu circuits curts de comercialització 
(CCC). Es podria dir que, són una forma de comerç basat en la compra-venda 
pròxima de productes frescos i/o de temporada. 
Aquests circuits fomenten el tracte pròxim entre les persones consumidores i 
les qui es dediquen a la producció. A més, els productes, al no ser transportats 
en llargues distàncies ni envasaments, generen un impacte ambiental més baix. 

Circuits Curts de Comercialització Creo que es importante comprar a los 

negocios locales y pequeñas cooperativas 

que antes suministraban sus productos a 

restaurantes y colegios para que puedan 

seguir adelante y no tengan que cerrar. 

Además para que nos lo puedan servir en 

casa lo mejor comprar donde lo tengas cerca.

Es importante porque mejoramos el mundo 
en general. Las verduras son mejores o de 
mejor calidad no necesitan substancias 
químicas.

Porque cuanto más cercano mejor, 
contagias menos la zona. También los 
mercados más pequeños están teniendo 
muchas perdidas y yo creo que lo mejor 
para ayudar es consumir sus productos.

Creo que es importante 

comprar estos productos 

porque son ecológicos, no 

tienen pesticidas y porque 

son sostenibles con el medio 

ambiente.

Creo que es importante que 
compremos estos productos porque 
son ecológicos y porque son 
sostenibles con el medio ambiente.

Es muy importante para reforzar la economía 
del municipio y en parte para hecer unas mejora 
en el medio ambiente.

Porque así ayudamos a los pequeños 
agricultores, para que no tengan perdidas 
en el confinamiento y así mismo en 
nuestra nevera o despensa hay productos 
mas frescos y mas saludables para tener 
muy buena alimentación estos días, sin 
necesidad de preocupaciones.

Per què 
creus que 
és important 
que comprem 
aliments 
que es 
produeixen 
dins d’un 
CCC?



Fomenten el consum responsable d’aliments. Es 
basen en uns criteris socials i laborals dignes per a 
difondre una consciència ambiental. Promouen 
el cooperativisme i treballen en la creació de 
xarxes de consum alternatiu en Nou Barris i 
tot Barcelona.

Cada acció que realitzem en el nostre entorn 
té un impacte local i també global. Amb petits 
canvis en les nostres accions i actituds entorn 
de la valoració del Dret a l’Alimentació, ajudem 
en la seva tasca a les persones que treballen en 
espais com El Llevat.

AGENTS
DE 

CANVI

Horts de Can Valent 
Projecte socials i econòmic en col·laboració amb el 
teixit associatiu del barri de Porta i l’Assemblea 

d’aturats i aturades de Nou Barris

El Llevat de Nou Barris
Cooperativa de consum agroecològic i tenen com a 
objectiu acostar a la comunitat productes ecològics, 
de comerç just i proximitat

Contribueixen a promoure el Dret a l’alimentació 
en Nou Barris proporcionant aliments de qualitat, 
sans i ecològics a les famílies de l’associació 

i persones participants. A més de crear un 
espai de col·laboració participant en diferents 
esdeveniments socials dins del teixit social 
del barri.

Si tenim en compte la qualitat quan triem la 
nostra alimentació en la llar amb iniciatives 

com les que promou Can Valent ens adonem 
que la qualitat en els aliments és accessible per 
a tots i totes i no un privilegi de la minoria.

L’Hort de Can Valent:  C/ Pintor Alzamora – C/ Pi Ferrer,  en Nou BarrisEl Llevat: C/ Miguel Hernandez 6, Local 2 – Canyelles, Nou Barris 

Fotografia extreta de la pàgina web de la cooperativa El Llevat
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