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EDITORIAL

LA SOSTENIBILITAT, UN REPTE DE TOTS
El president del Col·legi d’Ambientòlegs, en Sergi
Cantó, ens ha respost de forma molt encer tada
quin paper ha de jugar l’escola en la presa de cons-
ciència dels infants cap a la cura i el gaudir del me-
di ambient. A l’ACCAC també creiem, com explica
Cantó a l’entrevista d’aquesta Lleure número 43,
que és essencial “integrar les actituds i activitats

sostenibles de forma transversal en el dia a dia” i
que cal el compromís de tots plegats per impartir
una educació ambiental eficaç i transformadora.
Estem convençuts que és fona-
mental impregnar a les genera-
cions futures d’una cultura de
sostenibilitat per a aconseguir
transformar mica en mica la nos-
tra societat. L’educació té un pa-
per principal, però, no ha de ser
exclusiva per a joves i infants.
Més específicament, l’educació
ambiental, ha de ser entesa com
un procés permanent en el qual
tots prenem consciència del nostre medi i adquirim
els coneixements, els valors i les destreses, així
com ens capacita, individualment i col·lectiva-
ment, per a entendre els problemes ambientals i
les seves possibles solucions. 
Les instal·lacions juvenils, cases de colònies i al-
bergs, no podem defugir del lloc privilegiat que
ocupem en aquest compromís col·lectiu, donat el
paper que juguem i podem jugar. Des de la nostra
activitat i des de l’entorn en la qual es porta a ter-
me, propiciem els hàbits i actituds sostenibles
d’infants i joves, tant mitjançant els nostres pro-
grames d’activitats com a través del quotidià de
l’estada. D’altra banda, des de la perspectiva d’or-
ganització o empresa, cal anar integrant cada ve-

gada més una gestió compromesa amb el medi
ambient, que al mateix temps genera una gran
oportunitat de posar en valor l’aspecte pedagògic
d’aquest treball ambientalment i socialment res-
ponsable.
Amb aquest objectiu, a l’ACCAC treballem perquè
les nostres instal·lacions puguin accedir a imple-
mentar sistemes de gestió EMAS i obtenir el
Distintiu de garantia de qualitat ambiental.
En aquest Lleure, la revista que teniu a les mans,

hem volgut presentar-vos
experiències, propostes i
opinions relacionades amb
aquest imprescindible equili-
bri entre els requeriments
socials i econòmics i el res-
pecte i la preservació del
medi ambient. Esperem que
en gaudeixis.  





5LLeURE març2010

Bons per a la salut i bons 
per al territori
Els menjadors escolars haurien
de proveir-se del màxim de pro-
ductes locals, frescos i de tem-
porada. Com més llunyà és l’ori-
gen dels aliments, menys vitali-
tat conserven. Per exemple, una
sola taronja ecològica apor ta
tantes vitamines com tres taron-
ges convencionals! 
A més, imaginem-nos per un
moment que mil escoles men-
gessin menús 100% ecològics i
locals. El panorama de l’agricul-
tura catalana seria molt diferent.
Si s’ha demostrat que és factible
econòmicament i agrícolament
gestionar menjadors escolars
amb producte ecològic i local,
per què tots els menjadors pú-
blics no ho són encara? O, al-
menys, per què no comencen a
introduir alguns productes? 
Justament la Generalitat ha apro-
vat recentment el Pla per a
l’Alimentació i l ’Agricultura
Ecològiques 2008-2012, on es
recull l’impuls als menjadors es-
colars. Gràcies als menjadors
escolars ecològics, el Departament
de Salut de la Generalitat s’estal-
viaria milions en curar malalts, el
d’Agricultura en subvencionar
els pagesos, el de Medi Ambient
en la descontaminació de les ai-
gües i les emissions de CO2
dels transpor ts, i el d’Educació
educarà millor i vetllarà més pel
creixement integral dels infants.

Oriol Costa
Director Gerent de DINAMIS. Un dels

principals projectes de l’empresa és DI-
NA’M, un servei de dinamització de cà-

terings escolars ecològics

Ara tot el que mengem es 
cuina a l’escola!
Fins al curs passat, el menjador
del CEIP Artur Martorell de Badalona
el portava una empresa molt gran
de restauració. El servei no era
del tot satisfactori perquè utilitza-
va molts congelats i precuinats.
A més, el menú no ens sor tia
gens bé de preu, ja que pagàvem
el màxim establert pel Departament
d’Educació. Així doncs, des de la
Comissió de menjador (formada
per pares i mares de l’AMPA i per
la direcció del centre), vam deci-
dir canviar d’empresa i que po-
tenciaríem la incorporació al me-
nú de productes ecològics.
Ens amoïnava molt el preu i que
alguns infants deixessin d’utilit-
zar el servei si la nova adjudicatà-
ria aplicava una pujada de preus
exagerada. Finalment vam esco-

llir una petita empresa badalonina
de serveis sòcioeducatius, que
ens va agradar perquè és petita i
som el primer menjador escolar
que porta, fet que permet una re-
lació molt més estreta i personal.
Conjuntament vam mirar preus
de proveïdors i vam adonar-nos
que la transició als productes
ecològics hauria de ser lenta,
perquè comporta un cert temps
fer tants ajustos i comparar preus
de mercat. De moment, tot i que
els productes emprats per cui-
nar els menús no poden ser en-
cara ecològics, almenys sí que
són de temporada i de més qua-
litat. Des de començament de
curs, les nostres filles i els nos-
tres fills mengen plats cuinats a
la mateixa escola, amb verdures
i hor talisses fresques, carn de
millor qualitat i f ins i tot peix
fresc en alguna ocasió. I el preu
no ha pujat, al contrari, encara l’-
hem pogut rebaixar una miqueta
per a aquells infants que es que-
den a dinar quatre o cinc dies fi-
xes a la setmana.
Estem satisfets del canvi i conti-
nuem la cerca de pro-
veïdors ecològics. Tot
i que intentarem mini-
mitzar-ho, sabem que
si finalment triem me-
nús ecològics el preu
potser pujarà una mi-
ca. La decisió final l’haurà de
prendre el Consell Escolar del
Centre. 

Els menjadors ecològics, 
l’assignatura pendent

Explica’ns

LA SEPARACIÓ DELS RESIDUS, EL TREBALL EN ELS HÀBITS PER L’ESTALVI ENERGÈTIC O FOMENTAR LA MOBILITAT
SOSTENIBLE SÓN APOSTES JA CONSOLIDADES A LA MAJORIA D’ESCOLES I INSTAL·LACIONS JUVENILS DE
CATALUNYA. NO OBSTANT, ENCARA QUEDEN REPTES PENDENTS, COM ELS PRODUCTES D’ALIMENTACIÓ ECOLÒGI-
CA. SI EDUQUEM ALS INFANTS EN EL RESPECTE PEL PLANETA I L’ÚS RACIONAL DELS RECURSOS, PER QUÈ ENS
COSTA TANT APLICAR ELS MATEIXOS CONCEPTES A L’HORA DEL DINAR? UNA EMPRESA DEDICADA A L’EDUCACIÓ
AMBIENTAL I UNA AMPA ENS PARLEN DE LA SEVA EXPERIÈNCIA AMB ELS MENJADORS ECOLÒGICS.

Comissió de menjador del
CEIP Artur Martorell 

Badalona
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Des del passat 1 de gener

ja és possible consultar en

tot moment per Internet els

calendaris d’ocupació total-

ment actualitzats de les cases

de colònies i albergs que formen

part de l’ACCAC. 

Els equipaments socis de l’ACCAC
disposen a partir d’enguany d’una
plataforma de reserves en línia
amb moltes més possibilitats de
gestió, per tal d’oferir als usuaris
de les instal·lacions una atenció
més eficient i precisa. El nou siste-
ma, anomenat GestaWEB, permet
divulgar més clarament les carac-
terístiques de cada casa de colò-
nies o alberg i, sobretot, fer públi-
ca la disponibilitat de places mit-
jançant calendaris d’ocupació ac-
tualitzats.
Així doncs, la nova plataforma de
reserves en línia agilitzarà la res-
posta a tothom que s’adreça al

portal de l’ACCAC i farà més sen-
zill tramitar les sol·licituds. Els
equipaments que ofereixen calen-
daris d’accés públic també faran
més senzill als usuaris triar unes
dates amb disponibilitat de places
a l’hora d’organitzar la seva estada
escolar o de lleure en plena Natura.
Volem que GestaWEB esdevingui
un programa per la gestió integral
de les sol·licituds i reserves i que
mica en mica tots aquells titulars
associats que ho desitgin pugui
realitzar de manera informatitzada
i en línia totes les gestions que im-
plica l’atenció de la sol·licitud,
contractació, facturació i liquida-
ció de les estades al seu equipa-
ment. Per facilitar la implementa-
ció del nou sistema, l’equip tècnic
de l’ACCAC està a la disposició de
socis i usuaris per a resoldre qual-
sevol dubte o incidència que els
pugui sorgir.

L’escola Marinada de Palau-Solità i

Plegamans i la barcelonina Joan

Roca de Barcelona són les dues afor-

tunades guanyadores del concurs .

Les dues escoles guanyadores de
la sortida de dia per descobrir l’a-
passionant món de la vinya i el raïm
a les Bodegues Torres són l’escola
Marinada (Palau-Solità i Plegamans)
i l’escola Joan Roca (Barcelona).
Ambdues havien participat al sor-
teig que proposava l’ACCAC a tra-
vés de la web de l’associació. 
Hi han par ticipat tots els centres
escolars que han reservat una esta-
da per aquest curs en alguna de les
nostres instal•lacions, ja sigui
contactant directament amb la ca-

sa o a través de la nostra Central
d’informació i reserves. 
En aquesta visita, apta per a alumnes
de totes les edats, es dóna a conèixer
de manera pràctica i didàctica el pro-
cés d’elaboració del vi. La ruta dins la
finca inclou un túnel informatiu multi-
mèdia, la visita guiada a les bode-
gues i una caminada a través dels
camps conreats amb vinyes i ceps.
Podeu fer-vos una idea més detalla-
da del contingut de la visita llegint
l’article L’apassionant món de la vin-

ya i el raïm, que publicàvem al darre-
re número de la revista Lleure i que
es pot consultar com a PDF a la web
de l’ACCAC.
En aquest número us proposem un

nou concurs per a guanyar una sorti-
da d’un dia a la cooperativa agrope-
cuària La Fageda, on infants i joves
descobreixen l’elaboració de iogurt i
dels horts ecològics i de reforesta-
ció. Podeu fer-nos arribar les vostres
inscripcions al nou sorteig enviant-
nos el formulari de participació que
trobareu al nostre web www.accac.cat,

on hi ha també disponibles les bases
del sorteig.

L’ACCAC
lliura els 
premis d’una
visita a les
Bodegues
Torres a les
dues escoles
guanyadores
del concurs

GestaWeb, l’aplicatiu 
de gestió de reserves
on-line de l’ACCAC

Les conselleries d’Agricultura, Alimentació i Acció
Rural (DAAR) i d’Educació han presentat aquest ge-
ner la maleta pedagògica De l’hort a casa. Es tracta
d’un recull de materials didàctics adreçats a l’alumnat i
al professorat de primària i secundària, que ha estat editat
per l’Associació Vida Sana i la Generalitat de Catalunya
amb el suport de l’Obra Social de la Fundació “la Caixa”.
Aquesta iniciativa forma part de les 105 accions que conformen el Pla
d’acció per a l’alimentació i l’agricultura ecològiques 2008-2012, apro-
vat pel Govern el passat mes de novembre de 2008. Els materials s’en-
viaran als 75 centres de recursos pedagògics distribuïts arreu del territo-
ri per poder-los fer arribar als centres educatius amb guies didàctiques i
formació dels mestres i professors que l’utilitzaran.
La maleta formarà i informarà als infants sobre la producció agrària eco-
lògica i ampliarà l’oferta pedagògica relacionada amb els horts escolars
ecològics. Conté propostes d’activitats fàcils d’integrar en projectes es-
colars destinats a desenvolupar competències orientades en fer un ús
responsable dels recursos naturals i tenir cura del medi ambient.
La maleta es complementa amb tres llibres: Guia de les espècies més

comunes d’horta a Catalunya (un conjunt de fitxes elaborades a partir
d’entrevistes a avis i àvies catalans), Què és l’agricultura ecològica? (els
principis fonamentals de l’agricultura ecològica explicats amb un llen-
guatge planer i entenedor) i L’hort escolar ecològic (un manual que com-
bina coneixements, lectures i propostes didàctiques).

La Generalitat potencia
l’agricultura ecològica 
a les escoles
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La Secretaria d’Infància i Adolescència
de la Generalitat de Catalunya ha
elaborat el Pla director d’infàn-
cia i adolescència de Catalunya
2010-2013. Serà l’instrument
de l’administració pública ca-
talana per a la planificació i l’a-
valuació de les polítiques, les
actuacions i els serveis adre-
çats a la infància i l ’adoles-
cència de Catalunya. També

fomentarà l’exercici dels drets
dels infants i adolescents, des
dels 0 als 17 anys, els serveis
inclusius i de qualitat, el treball
transversal i la cooperació insti-
tucional.
Des de principis de 2010 s’ha
in ic iat  un cic le de presenta-
cions del Pla director a f i  de
donar-lo a conèixer als profes-
sionals que treballen amb la
infància i l’adolescència dels
diferents serveis territorials.

El Departament d’Educació fa un pas endavant en
el procés de consolidació del projecte de digitalit-
zació de llibres de text i impulsa la creació d’un
web. Empúries serà la primera plataforma que
aplegarà els continguts educatius digitals de les
diferents editorials que vulguin participar-hi, així
com dels materials que dissenyi el professorat.
D’aquesta manera, l’alumnat i els centres podran
adquirir el material bàsic del currículum, l’equiva-
lent al llibre de text tradicional, descarregant-se’l
a través del web.
Aquest suport permetrà, a més, una atenció indi-
vidualitzada i personalitzada. Així, l’alumnat amb
necessitats educatives especials o que necessiti
d’una atenció personalitzada podrà disposar d’ei-
nes més adequades per al seu l’aprenentatge.
D’altra banda, el personal docent podrà crear els
seus propis continguts a partir d’altres que hi ha-
gi a les editorials del sector i posteriorment podrà

compartir-los amb la resta de professionals a tra-
vés de la plataforma.
Les editorials podran posar a l’abast la seva ofer-
ta i es facilitarà la lliure competència i les possibi-
litats de les petites editorials i les noves empreses
de producció de continguts multimèdia educa-
tius. La intenció del Depar tament d’Educació
amb aquesta proposta és aconseguir, amb el
temps, la gratuïtat dels llibres de text. 
Educació finançarà a través d’un moneder elec-
trònic la compra de les llicències dels llibres digi-
tals a les famílies i aquestes podran carregar el
moneder electrònic per facilitar la compra de ma-
terial complementari i addicional (com, per
exemple, material de reforç de matemàtiques que
pot ser d’utilitat per l’alumnat o material específic
sobre els instruments musicals elaborat per una
coral o professionals del sector).
La plataforma Empúries es gestionarà a través

d’una empresa que obtindrà el règim de conces-
sió després d’un concurs públic en què podran
concórrer empreses dels 27 països que formen
la Unió Europea. El mes d’abril tindrà lloc una pri-
mera mostra del futur portal i les previsions són
que el web comenci a funcionar a ple rendiment
el proper setembre. 
Tot l’alumnat que participi en el projecte eduCAT
1x1 ja podrà comprar els materials bàsics del
curs vinent a través de la plataforma. El projecte
eduCAT 1x1, que a més de noves dotacions a
les aules (pissarres digitals interactives, més
connectivitat wi-fi) i la disponibilitat d’un ordi-
nador por tàtil per cada alumne, comprèn el
desplegament exploratori dels llibres de text en
format digital.

De la digitalització de
llibres de text a la 

producció de continguts
educatius digitals

Pla director d’infància i
adolescència de

Catalunya
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Les sigles EMAS responen al
terme Eco – Audit and Management
Scheme, és a dir, sistema de
gestió sostenible i auditable. Els
cer tificats de gestió ambiental
EMAS són atorgats pel Departament
de Medi Ambient de la Generalitat
de Catalunya.
Té per objectiu que l’organitza-
ció estableixi una metodologia
que li permeti controlar els im-
pactes ambientals que genera
en la seva activitat, dissenyi
una polít ica de comunicació
tant interna com externa, defi-
neixi una política ambiental, es-
tableixi un repar timent de res-
ponsabilitats i fixi uns objectius
de millora contínua i uns indica-
dors de mesura.
Quan tots aquests elements es-
tan arrelats en la gestió diària de
l’organització es poden acreditar
davant de tercers a través d’au-
ditories externes per part d’enti-
tats de certificació, que donaran
fe d’aquesta manera de treballar.
El fet de compar tir i il·lustrar la
gestió ambiental de l’organitza-
ció a través de la declaració am-
biental, fa que l’EMAS esdevin-
gui un pas molt important cap a
la Responsabilitat Social Empre-
sarial, un punt significatiu del
Llibre Verd de la Comissió Europea.
Aquesta gestió ambiental i so-
cial ha de formar part de l’estra-
tègia de negoci de l’organitza-
ció. En aquest sentit, les organit-
zacions que formen part de l’ACCAC
presenten, en general, alguns
aspectes comuns:
> La importància de reduir cos-
tos: l’EMAS exigeix controlar i
mesurar de forma exhaustiva el
consum de recursos (aigua,
energia, etcètera), perquè el seu

malbaratament suposa un im-
pacte ambiental d’esgotament
dels recursos i d’emissions de
CO2. Aquest control la majoria
de vegades deriva en l’adopció
de mesures, que no sempre van
lligades a una inversió econòmi-
ca, i que permeten un notable
estalvi econòmic per a l’organit-
zació a mig i curt termini.
> La necessitat de tenir una bo-
na reputació, lligada a la pressió
que poden fer els consumidors:
en la majoria de casos els clients
són grups de nens o escoles,
per tant, un col·lectiu que com-
por ta un elevat grau de protec-
ció per la societat. 
> La intensa relació amb l’ad-
ministració (per exemple amb el
Depar tament d’Acció Social):
les administracions públiques,
en general, incentiven les orga-
nitzacions ambientalment res-
ponsables.
La coincidència entre una gestió
ambiental a través de l’EMAS, el
col·lectiu de clients de les instal·la-
cions membres de l’ACCAC, i la
pròpia activitat d’aquests equi-
paments, genera una gran opor-
tunitat de posar en valor l’aspec-
te pedagògic d’aquesta manera
de treballar ambientalment i so-
cialment responsable. 
Tot això ha dut a l’ACCAC a do-
nar un pas més allà per conti-
nuar facilitant que les seves ca-
ses de colònies associades mi-
llorin cada dia més la qualitat
dels seus equipaments i serveis
i ha participat d’un projecte pilot
finançat pel Depar tament de
Medi Ambient de la Generalitat i
coordinat per PIMEC. En el marc
d’aquest projecte pilot durant el
2009 ja s’ha implantat l’EMAS

en tres establiments de l’ACCAC
i esperem que mica en mica més
instal·lacions se sumin a la cer-
tificació de gestió sostenible en
el futur proper.

El resultat i les conclusions de
l’experiència viscuda es reflecti-
ran en una Guia que pretén ser
un referent i una eina didàctica
per tal d’incentivar altres orga-
nitzacions de l’ACCAC a seguir
aquest camí. Precisament en
aquests temps de crisi, l’asso-
ciació fa una aposta ferma per
fomentar, amb recursos i asses-
sorament, que els associats do-
nin valor afegit a la seva empre-
sa i facin visible aquesta volun-
tat i garantia de qualitat.

EMAS: com acreditar l’excel·lència 
en la gestió ambiental

BONES PRÀCTIQUES

l’EMAS 
esdevé
un pas molt
important
cap a la
Responsabilitat
Social
Empresarial
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Entre aquestes vuit-centes es-
coles catalanes que treballen a
diari la sostenibilitat, n’hi ha de
públiques i de privades, d’urba-
nes i de rurals, de Primària i de
Secundària, repar tides per tot
del territori. Formen la Xarxa
d’Escoles per la Sostenibilitat de
Catalunya (XESC), un paraigües
comú que agrupa a les escoles
que participen de plans munici-
pals d’Educació Ambiental i a
les que estan adherides al pro-
grama Escoles Verdes de la
Generalitat de Catalunya. Així
compar teixen els recursos pe-
dagògics i posen en comú les

troballes o els obstacles en la
posada en pràctica diària del
model sostenible.

Compromesos amb l’entorn
dia rere dia
Les Escoles Verdes són centres
educatius que han elaborat un
projecte propi d’ambientalitza-
ció, és a dir, que han fet una diag-
nosi de les mancances i neces-
sitats del seu centre i han definit
quines accions concretes poden
impulsar per a incorporar l’edu-
cació ambiental al currículum
acadèmic, gestionar l’escola
amb criteris més ecològics i de-

manar la complicitat de tota la
comunitat educativa (mestres,
infants, famílies, poble o ciutat)
amb el nou model. Es tracta, en
definitiva, de repensar cada es-
cola en clau sostenible i trans-
versal. 
El programa també té la finalitat
col·lateral de fomentar ciuta-
dans crítics i participatius, capa-
citar-los per a l’acció, mostrar
les persones com un agent de
canvi i convertir els centres es-
colars en un espai per al debat
d’alternatives i la resolució dels
conflictes ambientals locals i
propers.

Escoles Verdes: el compromís 
diari amb la sostenibilitat
A CATALUNYA HI HA GAIREBÉ 800 ESCOLES QUE HAN FET DE L’EDUCACIÓ AMBIENTAL UN DELS PILARS DEL SEU
FUNCIONAMENT. NO ES TRACTA TAN SOLS DE REALITZAR DE TAN EN TAN ACTIVITATS O TALLERS DE SENSIBILITZA-
CIÓ SOBRE EL MEDI AMBIENT. ÉS VIURE EL MEDI AMBIENT. CONÈIXER-LO, SENTIR-LO COM A PROPI I QUE TOTS I TO-
TES ELS QUI PARTICIPEN DE LA VIDA DIÀRIA DEL CENTRE EDUCATIU ES COMPROMETIN A SER AGENTS DE CANVI. 
LES ESCOLES VERDES HAN FET AQUESTA APOSTA DECIDIDA PER CANVIAR MICA EN MICA L’ENTORN I SER LA LLA-
VOR D’UN DEMÀ MÉS SOSTENIBLE. CADA ESCOLA APORTA EL SEU GRANET DE SORRA, EN LA MESURA JUSTA QUE
LI PERMETEN ELS SEUS RECURSOS I POSSIBILITATS. MESTRES, PARES I MARES, AUTORITATS EDUCATIVES LOCALS
I, ESPECIALMENT, ELS INFANTS I ELS JOVES DE CADA CENTRE FAN PINYA PER TRANSFORMAR ECOLÒGICAMENT
L’ENTORN I PORTAR UNA VIDA MÉS SOSTENIBLE I RESPECTUOSA AMB EL PLANETA.

TEMA DEL LLEURE



Ara bé, com que cada centre és
diferent, cada projecte ha de ser
diferent, del tot personal i in-
transferible. El grau de compro-
mís s’adapta al ritme i les possi-
bilitats de cadascun, segons els
recursos i complicitats amb què
compta i la situació de par tida.
Així, hi ha escoles que tot just
fan les primeres passes i sospe-
sen la reutilització dels llibres de
text o el reciclatge de tots els re-
sidus generats. D’altres por ten
més anys de camí fet i compten
ja amb petits hor ts o jardineres
comunitàries al pati, hivernacles
exteriors i fins i tot espais per a
petits animals de granja.
El distintiu d’Escola Verda acre-
dita als centres que han consoli-
dat aquesta aposta. Va ser creat
el 1998 com una prova pilot de
dotze escoles catalanes i actual-
ment en tenen 330 centres de tot
Catalunya. Es tracta d’un pro-
grama interdepartamental, pro-
mogut pel Departament de Medi

Ambient i Habitatge però amb
l’estreta par ticipació del
Depar tament d’Educació i l’as-
sessorament de la Societat Catalana
d’Educació Ambiental (SCEA). 
“Les Escoles Verdes tenen sem-

pre tres característiques essen-

cials: la integració de la sosteni-

bilitat en el projecte pedagògic,

en la gestió del centre i en la rela-

ció amb l’entorn”, explica Frederic
Ximeno, Director General de
Polítiques Ambientals de la Generalitat
de Catalunya. El distintiu, asse-
gura, és una garantia de qualitat i
de coherència: “És un reconeixe-

ment al pla d’acció lògic i cohe-

rent que ha fet l’escola, garanteix

que ha fet una reflexió integral i

que ha aconseguit la implicació

dels mestres i famílies”.

Com s’aconsegueix el distintiu
d’Escola Verda?
La tramitació és força exigent i
demana a l’escola aspirant un
esforç continuat. Té una vigèn-

cia de tres anys. Per a les esco-
les aspirants, que el sol·liciten
per primera vegada, requereix
dos anys de formació per par t
dels professors encarregats de
liderar el canvi. Durant el primer
curs elaboraran la diagnosi de la
situació de partida i definiran les
línies estratègiques per al cen-
tre; mentre que en el segon any
concretaran el Programa d’Acció
i indicadors, és a dir, com s’a-
conseguirà assolir els objectius
proposats. Caldrà, a més, un
tercer curs on l’escola real-
ment apliqui el Programa i
demostri el seu compro-
mís amb el projecte que
s’ha dissenyat per a sí
mateixa. Si acompleix
els objectius i fa un canvi
gradual però coherent, a
finals del tercer any rebrà
el distintiu oficial d’Escola
Verda de la Generalitat de
Catalunya. Durant els següents
tres anys continuarà fent realitat

TEMA DEL LLEURE Escoles Verdes
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Les Escoles
Verdes han
fet l’aposta
decidida de
canviar mica
en mica 
l’entorn i ser
la llavor d’un
demà més
sostenible.
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el canvi de model, segons l’itine-
rari previst pel seu Programa
d’Acció i, si l’acompleix, podrà
renovar el Distintiu i proposar-se
un nou projecte de sostenibilitat
més ambiciós.
Els centres acreditats no reben
cap subvenció pel fet d’haver fet
l’aposta ecològica, però el Programa
Escoles Verdes els ofereix dife-
rents recursos per acompanyar-

los en aquest procès i minimit-
zar-ne les dificultats. Posa a la
seva disposició equips de su-
por t tècnic especialitzat repar-
tits pel territori, organitza troba-
des d’intercanvi d’experiències
entre les escoles par ticipants,
imparteix formació gratuïta per a
mestres, edita materials peda-
gògics per a l’alumnat, facilita
auditories de sostenibilitat inter-

na i els envia regularment el but-
lletí electrònic de novetats. “No

obstant, aquells centres que

han adoptat compromisos molt

ambiciosos i tenen projectes

imaginatius, poden optar a les

ajudes d’Innovació Pedagògica

del Departament d’Educació, en

paral·lel al Programa Escoles

Verdes”, matisa Ximeno.
Dos exemples d’Escoles Verdes:  

El distintiu
d’Escola
Verda va ser
creat el 1998
com una 
prova pilot de
dotze escoles
catalanes.

CEIP Les Guilleries, 
de Sant Hilari Sacalm (La Selva)
Com és, però, la vida diària d’aquestes escoles? Al
CEIP Les Guilleries, de Sant Hilari Sacalm (La Selva),
la sostenibilitat amara tots els aspectes del dia a dia,
dins i fora les aules. És una de les dotze escoles que
el 1998 van par ticipar a la prova pilot d’Escoles
Verdes. “Volíem implicar a tota la comunitat educati-

va en l’ideari de l’escola i sensibilitzar sobre el paper

que els ciutadans podem fer amb les nostres ac-

cions diàries, sobretot quan participem en les inicia-

tives locals i comarcals de millora de l’entorn”, re-
corda l’Anna Tornes, cap d’estudis del centre. 
Aquesta voluntat es tradueix en múltiples accions
quotidianes, tant petites com grans. Per exemple,
dins l’aula tots els materials escolars són comuns,
des dels llibres de text a les gomes d’esborrar. Els
estudiants de tercer fins a sisè curs fan servir els lli-
bres dels que disposa la seva classe i no els està
permès guixar-los ni fer-hi directament els exercicis.
A l’hora d’esmorzar fa anys que no es veuen boles
de paper d’alumni, al CEIP Les Guilleries. “Les famí-

lies ho han assimilat completament i posen l’es-

morzar en carmanyoles, per no generar cap residu

innecessari”, argumenta la cap d’estudis. 
L’última campanya que han engegat s’anomena
Vaig en bici, vaig a peu. Promou la utilització de
mitjans de transport no contaminants i els avantat-
ges de l’exercici físic per a la salut. “La professora

de música ens ha fet una cançó amb aquest títol i

els nens la canten a l’escola i a casa, durant una

setmana treballen a l’aula aquest tema i aquells

que han canviat d’hàbits ho expliquen a la resta de

la classe”, detalla.
L’escola també incorpora activitats fixes, com la
cura de l’hort, l’hivernacle i el galliner. L’hort el cui-
den els nens i nenes de 3r de Primària, mentre que
els de Cicle Inicial (1r i 2n curs) s’encarreguen del
galliner, que formen exactament un gall i tres galli-
nes. Els ous i les hortalisses que recullen són per
als infants, que se’ls enduen a casa. A més, hi ha
l’hivernacle, una aposta directa de les famílies:
“L’AMPA tenia un petit excedent i va considerar

adequat invertir-lo en construir-nos un hiverna-

cle”, diu Tornes. “I de vegades ve algun pare o avi

a explicar què es cultiva en aquella època de

l’any”, afegeix.
Al pati hi ha també jardineres i menjadores per a
ocells. Cada classe de Primària té la seva jardinera
i vota què vol plantar-hi: herbes aromàtiques, flors
decoratives, fruites petites... Els petitons de parvu-
lari s’encarreguen de les menjadores, perquè als
ocells visitants no els falti l’esmorzar cap matí. 
La par ticipació de tothom és vital perquè les ac-
cions tirin endavant. Per això el Comitè Ambiental,
format per la directora de centre, mestres, pares i
alumnes, es reuneix cada dues setmanes per deci-
dir les accions prioritàries. 
Precisament aquest hivern s’ha celebrat la primera
Trobada de Comitès Ambientals de la demarcació
gironina a Olot, on escoles i instituts de la zona han
pogut compartir els projectes sostenibles que des-
envolupen.
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És un reco-

neixement 

al pla d’acció

lògic i 

coherent 

que ha fet

l’escola i 

garanteix que

ha fet una 

reflexió 

integral

IES Bellvitge, 
de L’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès)
Un dels instituts públics de Bellvitge s’estrena
aquest any com a Escola Verda. Va rebre el distin-
tiu el passat 3 de desembre. Se l’ha guanyat amb
un projecte molt fet a mida, ple d’il·lusió i pensat
per a encabir-hi a tothom. Ja fa quatre cursos que
treballa l’Agenda 21, a proposta de l’ajuntament la
ciutat, i cinc que impulsa formes de reutilització
dels llibres de text, com va recomanar el Departament
d’Educació. La conscienciació progressiva de l’e-
quip directiu, els mestres i l’alumnat ha por tat a
l’escola a proposar-se fer un pas més. 
“No volem que les iniciatives que fem siguin impo-

sades als alumnes, al contrari, volem que surtin

d’ells mateixos, que siguin ells qui les pensin i les

proposin”, explica la Carolina Crespo, secretària
del centre. “És més important que fem una acció

entre tots, que la dimensió en sí de l’acció”, conti-
nua. Allò que aconsegueix implicar a tota la comu-
nitat, argumenta, és més eficaç educativament que
una activitat molt espectacular portada a terme per
uns pocs. 
La creació enguany del Consell Verd de l’escola
–format per diversos mestres, un alumne per cada
curs, un dels conserges i una mare– fa de catalitza-
dor de tots els canvis i propostes. “Ara estem deba-
tint, entre altres coses, com millorar la recollida se-
lectiva i la cura dels espais, tant en netedat com en
ordre”, explica Crespo. A més, publiquen en un blog
els petits èxits assolits, perquè tothom se n’asse-
benti. Segons la secretària, l’institut encara és un
lloc fred on s’hi ve a fer les classes i poc més, i l’es-
cola vol que es converteixi mica en mica en un espai
més personal, més agradable i habitable.
Darrere l’edifici hi tenen un petit hortet on els vuit
alumnes d’Educació Especial hi planten i reguen
hor talisses i verdures, com per exemple tomà-

quets i enciams. L’han començat aquest curs
2009-2010 i, tot i que és poc tros de terra, dóna un
contrapunt visual i conceptual a l’escola urbana,
envoltada de ciment.
“Ja havíem pensat d’instal·lar taules de cultiu al

pati, que no necessiten una parcel·la de terra, però

no ens hi hem atrevit per la desprotecció del pati i

la mala experiència amb els compostadors”, es la-
menta. El centre havia tingut dos compostadors de
matèria orgànica, que van patir actes de vandalis-
me degut a la insuficient vigilància del pati a les nits
i els cap de setmana, quan és fàcil accedir-hi no-
més saltant les reixes.
La reutilització dels llibres de text, en canvi, avança
a tota vela. En cinc anys han provat diferents siste-
mes, des del llegat d’uns alumnes als següents,
fins als vals per bescanviar-los. Finalment han op-
tat perquè cada classe tingui uns llibres de text
col·lectius i que els estudiants comprin només els
quaderns d’exercicis i llibretes. Aquest setembre el
40% dels alumnes d’ESO no han hagut de comprar
cap llibre de text. El repte per al curs vinent és ins-
taurar la reutilització al Batxillerat.
“Creiem que no és més difícil fer educació am-

biental a la ciutat que al camp, perquè al cap i a la

fi l’estima de la Natura está desvirtuada a tot arreu,

la societat de consum ens fa viure a tots d’esque-

nes al Medi Ambient, aquí i allà”, sosté la secretà-
ria. I encara afegeix: “Una cosa sí que tenim a favor

nostre els de ciutat: tenim a la vora molts més

exemples del que no s’ha de fer!”.
L’esforç d’aquesta escola per complir amb el pro-
jecte sostenible i fomentar el respecte per al Medi
Ambient és intens i continuat. Avança al seu ritme,
assolint petites fites que siguin assumibles en el
temps i amb els recursos que té a l’abast. La gran
conquesta pendent és, però, que l’après dins l’aula
arribi a casa i que els joves de l’IES Bellvitge siguin
llavor de canvi en les seves famílies.
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Entrevista al president
del Col·legi d’Ambientòlegs

“Les estades de 
colònies permeten 
impregnar de Natura a
l’alumne i fer-lo viure la
realitat d’un altre 
entorn”

Sergi Cantó

Quina funció té el Col·legi
d’Ambientòlegs i què us va mo-
tivar a crear-lo?
La nostra professió és molt nova
i calia ordenar-ne molts aspec-
tes. Ens vàrem qüestionar si re-
alment volíem ser un Col·legi,
perquè no ens n’agradava la
concepció clàssica i corporati-
vista, però vàrem veure també
que era imprescindible tenir-ne
per poder participar amb igualtat
de condicions amb altres pro-
fessions. El primer que hem fet
és un Codi Deontològic i consti-
tuir-nos legalment. Durant els
dos primers anys, vam obrir la
col·legiació a tots aquells i aque-
lles que no eren llicenciats ni
doctorats en Ciències Ambientals
però que treballaven per al Medi
Ambient i se sentien ambientò-
legs. No volíem apropiar-nos del
Medi Ambient, sinó que consi-
derem que sense aquests pro-
fessionals que treballen al peu
del canó des de fa tants anys, el
Col·legi ni existiria. 

La sensibilització cap a la cura
i el gaudi del Medi Ambient
arrelen mica en mica entre la
ciutadania catalana. Qui ha de

liderar, però, aquesta presa de
consciència: l’escola, les famí-
lies, les empreses, l’Adminis-
tració...?
Tots plegats, segur. Un lideratge
unidireccional no funcionaria. El
que trobo a faltar més, sobretot
en l’esfera pública, són actua-
cions concretes. Sí que hi ha
molta potència de discurs, amb
idees molt avançades, però po-
ques accions per a por tar-les a
terme. La comunitat educativa
també és fonamental, si real-
ment volem transformar alguna
cosa, hem de convèncer les pro-
peres generacions. Això sí, tam-
bé hauríem de canviar el con-
cepte. Fem massa ‘taller activis-
ta’, és a dir, un taller puntual, que
queda com una gota lúdica, però
que no genera coneixement nou,
que no s’integra en la vida diària
ni transforma la societat ni té
continuitat. 

Què costa més d’inculcar a la
ciutadania?
La gestió dels residus. Anem
molt tard i no ens en sortim prou,
ni amb la reducció ni amb el reci-
clatge. La recollida de matèria or-
gànica, per exemple, l’hem pro-

SERGI CANTÓ I JORDI (BARCELONA, 1975) ÉS LLI-
CENCIAT I DOCTOR EN CIÈNCIES AMBIENTALS
PER LA UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA

(UAB). ACTUALMENT DIRIGEIX L’ÀREA DE MEDI AMBIENT
A L’AJUNTAMENT DE SANT CUGAT DEL VALLÈS, CIUTAT
ON VIU DES DELS TRES ANYS D’EDAT. CANTÓ COMPA-
GINA LA FEINA MUNICIPAL AMB MOLTES HORES DE
TREBALL VOLUNTARI PEL COL·LEGI D’AMBIENTÒLEGS
DE CATALUNYA, QUE HA CONTRIBUIT A FUNDAR I DEL
QUE N’ÉS PRESIDENT DES DE MAIG DE 2004. EL PRO-
PER MES DE MAIG, PERÒ, ACABARÀ EL MANDAT DE
SIS ANYS I CEDIRÀ LA CADIRA PER FACILITAR EL RET-
LLEU I CONTINUAR TREBALLANT DES DE LES COMIS-
SIONS SECTORIALS. UNA DE LES LÍNIES D’ACTUACIÓ
ACTUALS DE L’ORGANITZACIÓ ÉS LA DIGNIFICACIÓ DE
L’EDUCACIÓ AMBIENTAL PROFESSIONAL, UNA ACCIÓ
INDISPENSABLE PER A LA MILLORA DEL MEDI AMBIENT
A LLARG TERMINI I, NO OBSTANT, UNA DE LES SORTI-
DES LABORALS MENYS RETRIBUIDES PER ALS AM-
BIENTÒLEGS.

PARLEM AMB...



PARLEM AMB... Sergi Cantó
rrogat diverses vegades i tot i així
encara hi ha municipis on no la
fan o només parcialment. Estem
perdent una molt bona oportuni-
tat, perquè a través del reciclatge
tractem moltes coses alhora: es-
talvi energètic, recursos naturals,
canvi climàtic... Fa més de vint
anys que parlem de Medi Ambient
i cada dia em trobo amb coses
que me’n faig creus. Hi ha enva-
sos que ni jo sé reciclar-los bé!
Un pot de vidre amb una peça de
plàstic que no es pot separar, un
paper enganxat amb cola forta...
O els embalatges incomprensi-
bles dels aparells electrònics! Ja
no es tracta de fer més restrictiva
la legislació, només faria falta
una mica de sentit comú.

Rep prou reconeixement social
i professional, l’educació am-
biental? És la sortida laboral
pitjor remunerada per als am-
bientòlegs.
No en rep, no. Al nostre Col·legi
tenim molts ambientòlegs que
es dediquen a l’educació am-
biental i ja ens han expressat
aquesta queixa. Volem col·labo-
rar amb el Col·legi de Biòlegs i la
Societat Catalana d’Educació
Ambiental per organitzar una jor-
nada de formació, debat i sensi-
bilització dedicada a dignificar la
feina d’aquests professionals
que fan molta i bona feina, però
que estan molt mal pagats i re-

coneguts. No se’ls considera
tècnics sinó monitors d’acom-
panyaments o fins i tot anima-
dors socioculturals. 
Quin paper ha de jugar l’escola
en la presa de consciència dels
infants?
Integrar les actituds i activitats
sostenibles de forma transversal
en el dia a dia. Si es treballa l’Agenda
21 a l’escola, doncs se n’han
d’impregnar totes les activitats
que facin els escolars, dins de
l’aula, al menjador o al lavabo.
Alguns professors és una mera-
vella com s’impliquen, com ho
integren en la quotidianitat de
classe. També és veritat, però,
que en d’altres casos van més
atabalats, tenen moltes altres fei-
nes i els costa integrar la sosteni-
bilitat en un currículum educatiu
que ja està molt farcit de coses.

A les escoles de ciutat els cos-
ta doblement submergir els in-
fants en el medi natural.
Les escoles urbanes han d’estar
igualment en contacte amb el
medi natural, a través d’excur-
sions, colònies... Encara que els
costi més, han de buscar aquest
contacte, compensar la manca
d’espais verds propers. Els pro-
blemes són per a tots i les solu-
cions també són de tots. Els
centres de l’Àrea Metropolitana
ja planegen moltes estades llar-
gues o sor tides diürnes a gran-

ges i fàbriques, per exemple,
perquè els seus infants puguin
veure en directe com es fan el
pa, l’oli, els iogur ts... A més,
qualsevol escola de ciutat pot
trobar un raconet per plantar un
petit hort urbà amb una d’aques-
tes taules de cultiu que quasi no
ocupen espai. 

En aquest sentit, què poden
aportar les cases de colònies i
albergs de muntanya, que per-
meten un major contacte amb
el medi natural i un ambient
més lúdic i informal que l’aula?
Impregnar l’alumne, que visqui
plenament la realitat d’un altre en-
torn. Que sàpiguen que els tomà-
quets no surten del pot de quèt-
chup! Les estades de colònies
permeten experimentar molt
més amb els animals i les
plantes i viure una expe-
riència molt més real.

L’empresa privada,
com ha de partici-
par d’aquest canvi
d’actitud global?
Sobretot la petita i
mitjana empresa ha
fet molt els deures.
Una bona prova
és com 

Fa més de
vint anys que
parlem de
Medi Ambient
i cada dia em
trobo amb
envasos que
ni jo sé 
reciclar-los
bé!”
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s’han anat integrant professio-
nals del Medi Ambient en empre-
ses molt diverses i la pluralitat de
rols que hi desenvolupen. Recentment
s’ha presentat un llibre sobre les
emissions de CO2 d’Espanya i s’-
hi veuen, per sectors econòmics,
qui ha aconseguit reduir-les i qui
les ha augmentat. I realment la in-
dústria i les empreses han fet els
deures. Moltes empreses van fer
el canvi per reducció de costos o
sobretot per imatge pública, però
després han fet el segon pas de
veure que els estan servint i els
fan més eficients. Els únics que
no els han fet són els grans pro-
ductors elèctrics, de cogeneració
o petroli, que a més han disparat
les seves emissions i la xifra glo-
bal espanyola.

Com valora les certificacions
de gestió ambientalment res-
ponsable (ISO i EMAS)?
Són molt positives, perquè de-
mostren les actituds d’aquestes
empreses, però això sí, tanta pa-
perassa no ha d’ofegar l’anàlisi de
dèficits i millores. Preferiria que
s’aprimessin de burocràcia i a
canvi incorporessin un bon siste-

ma d’indicadors i de seguiment
per avaluar si estem millorant o no. 

I la pregunta del milió: és més
car portar una vida sostenible?
Depèn de l’angle des del que t’-
ho miris. Amb una mirada molt
focalitzada al preu d’aquest pro-
ducte i aquest altre més barat
d’impor tació, al preu del càte-
ring ecològic i el del normal...
Doncs clar, és més car. Però en
global, si internalitzes tots els
costos, portar una vida ecològi-
ca és molt més econòmic a llarg
termini. Quan compres aquell
aparell electrònic tan barat, no
poses dins del preu que una pe-
ça ha vingut del Japó, que el ma-
terial s’ha tret d’una mina que no
compta amb sistemes de co-
rrecció ambiental... Al compra-
dor li surt barat perquè part dels
costos són un préstec de les ge-
neracions futures. Els nostres
fills, néts i besnéts ens subven-
cionen una par t d’aquests pro-
ductes cedint-nos els recursos
naturals que els per tocarien a
ells i que potser no podran con-
sumir aleshores. En realitat no
és més barat, és un truc de l’e-

conomia! Ara bé, a mesura que
els recursos s’esgotin, aquests
preus tan barats s’aniran incre-
mentant. No podem menjar ca-
da dia un plàtan que ve de Xile i
que a sobre sigui més econòmic
que el produit aquí al costat. És
de lògica. Hem d’aconseguir
apropar la producció dels ali-
ments al lloc on ens els men-
gem. Si deixem de tenir madui-
xes tot l’any no passarà res, ens
faran més il·lusió quan arribin. 

Les escoles verdes fan onze
anys. Han estat un punt d’infle-
xió en l’educació ambiental?
Han estat impor tants. El curs
passat el distintiu d’Escoles
Verdes complia una dècada,
però de fet fa molt de temps
que les escoles treballen te-
mes de Medi Ambient. El dis-
tintiu en sí és una fita impor-
tant, perquè constitueix un re-
coneixement i alhora genera
un compromís a l  cent re .
M’encanta quan veig a un nen
petit corregint el seu pare, pre-
guntant-l i  quines pomes del
supermercat són ecològiques
i s’han recollit a prop d’aquí. 

Les escoles
urbanes han
d’estar 
igualment en
contacte amb
el medi 
natural i, 
encara que
els costi més,
han de 
compensar 
la manca 
d’espais
verds propers

Cal integrar
la sostenibili-
tat de forma
transversal
en el dia a 
dia de les 
escoles
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L’estil de vida urbà ens ha allu-
nyat de la terra i, per tant, ho fa
de nosaltres mateixos. Deixem
de comprendre els cicles de la
natura i, en especial, el de la fer-
tilitat i ens imaginem que els ali-
ments es conreen als prestatges
dels centres comercials. Disposem
de més espais urbans dels que
ens imaginem per a tenir, ni que
sigui a bocins, un tros de terra
on conrear alguns dels nostres
propis aliments.  
Diver tir-se sense afectar el pla-
neta (o fins i tot millorant-lo) és
possible. A qualsevol balcó, te-
rrassa o fins i tot en el replà d’u-
na finestra és possible fer créi-
xer plantes comestibles que ens
apor tin aliments sans, saboro-
sos i amb una mínima petjada
per al planeta. Per a la mainada
és un extra idoni que els permet
aprendre sobre els cicles de la
natura i d’on vénen els aliments.

A més ens permet educar el gust,
quelcom que estem arraconant
en l’ensenyament. 
La Fundació Terra està impul-
sant la possibilitat de crear au-
tèntics hor ts urbans gestionats
segons els criteris de l’agricultu-
ra ecològica en equipaments
culturals i educatius.  
Encara que no es disposi de sòl,
les taules de cultiu permeten
disposar d’una super fície cò-
moda per cultivar a qualsevol te-
rrassa o pati i sistemes com els
vermicompostadors permeten
reciclar una par t de les nostres
restes de menjar i obtenir un fer-
tilitzant natural que podem em-
prar en el tros de terra que con-
reem. Aprendre a gestionar una
safata de cultiu com a hort urbà i
ecològic o simplement plantar
testos amb plantes culinàries és
una molt bona opció per a ini-
ciar-s’hi.

L’esbarjo, la salut i l’ecologia
van de la mà en els hor ts ur-
bans. La mainada és la que més
pot aprendre iniciant-se en el
cultiu d’hor talisses i plantes
aromàtiques. Hem d’assenya-
lar que un dels principals valors
que aporta apropar-se a la terra
és el d’assimilar la importància
que tenen els bons aliments i
que el menjar és la nostra millor
medicina. 
Per això, fer un hort és, avui dia,
un acte senzill però revolucio-
nari, un acte en el qual les in-
fants i joves hi poden participar.
Qui no disposi d’una parcel·la
pot posar una safata de cultiu
en qualsevol terrat. Només cal
que sigui assolellat i instal·lar-hi
un sistema de rec gota a gota
per estalviar aigua. La resta és
no deixar passar l’opor tunitat
del cultiu propi i l’alimentació
saludable.

Horts urbans, revolució ecològica
LA PRODUCCIÓ D’ALIMENTS LOCALS EN ENTORNS URBANS CONTRIBUEIX A MILLORAR LA SEGURETAT ALIMEN-
TÀRIA, PROCURA UNA EDUCACIÓ AGROAMBIENTAL QUE SERVIRÀ PER CONSOLIDAR UNA CONSCIÈNCIA AMBIEN-
TAL FUTURA, PERMET UNA INTEGRACIÓ SOCIAL DE PERSONES I GRUPS SOCIALS MARGINATS JA QUE ELS AJUDA
AJUDA A FORMAR PART DE LA VIDA DEL BARRI, I AUGMENTA EL CAPITAL CULTURAL DE LA CIUTAT EN CONSER-
VAR EL TESTIMONI DE LA CULTURA AGROAMBIENTAL.

a la mainada
els permet
aprendre 
sobre els 
cicles de la
natura i d’on
vénen els 
aliments

ECOLOGIA PRÀCTICA

Aquest article ha estat redactat amb la

col·laboració de Fundació Terra
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Onze del matí d’un divendres
qualsevol d’hivern. Una classe
de segon d’ESO barcelonina bai-
xa de l’autocar i rep la benvingu-
da de la Montse Pelachs, la guia
que acompanya les visites a la
cooperativa. “Ui, vosaltres que
sou de Barcelona, ja ho sabeu
que les vaques no donen llet tot
l’any, oi?”, els diu només entrar
a l’hivernacle dels visitants. Els
preadolescents es miren, riuen
per sota el nas, però no gosen
dir res. “Només produeixen la
quantitat de llet òptima durant
cinc mesos, després les hem de

tornar a inseminar i esperar que
tinguin un altre vedell”, es res-
pon a sí mateixa la Montse. 

L’itinerari escollit per aquest
grup classe és el ‘blanc’ o dels
làctics, el més demandat, que
repassa tot el procés de produc-
ció dels iogurts i porta a la mai-
nada als estables de les vaques,
les coves dels vedells, la planta
de munyit i la fàbrica de iogurts.
A la primavera i estiu, l’altre iti-
nerari que ofereix La Fageda
guanya més adeptes, per la ver-
dor dels camps i la floració d’al-

gunes espècies aromàtiques. La
ruta ‘verda’ porta als visitants al
bosc que conté la finca, que for-
ma par t del Parc Natural de la
Zona Volcànica de la Garrotxa,
pels camps de farrat-
ges que ali-
menten les
més de 500 va-
ques de la coo-
perativa, per l’-
hivernacle, l’-
hor t ecològic
d’hortalisses
i herbes aro-
màtiques i

LA COOPERATIVA LA FAGEDA PROPOSA VISITES GUIADES A LA  FINCA AGROPECUÀRIA GARROTXINA, TANT PER A
PARTICULARS COM PER A GRUPS ESCOLARS. L’ITINERARI ‘BLANC’ PERMET RESSEGUIR PAS A PAS COM ES FAN
ELS IOGURTS, MENTRE QUE EL ‘VERD’ REPASSA LES ESPÈCIES FORESTALS I D’HERBES AROMÀTIQUES QUE ES
CULTIVEN A ELS CASALS. ELS MÉS MENUTS DISPOSEN D’ITINERARIS ADAPTATS I FINS I TOT PODEN DONAR EL BI-
BERÓ ALS VEDELLS, MENTRE QUE ELS ADULTS PODEN COMPLEMENTAR LA VIDA AMB XERRADES I SEMINARIS
SOBRE MÀRQUETING O RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA. DELS 3 FINS ALS 99 ANYS, TOTS ELS VISI-
TANTS QUEDEN SORPRESOS DE LA VISITA I, A MÉS, CLOUEN L’EXPERIÈNCIA AMB UN DELICIÓS TAST DE IOGURTS
FRESCOS!

SORTIM

Les vaques
no donen
llet tot
l’any

De la vaca a la nevera de casa: 
descobrir l’elaboració dels iogurts
en plena Fageda d’en Jordà



el planter d’es-
pècies arbòries
per a reforestació.
Properament estrenaran un
tercer recorregut, que possible-
ment batejaran com a ‘marró’ i
que descobrirà als visitants en
què consisteix el compostatge
de purins i la planta de tracta-
ment d’aigües. Cada ruta dura
una hora.
En la ruta làctia, la primera parada
és l’establia. Dues fileres de va-
ques, algunes d’elles en avançat
estat de gestació, mengen farrat-
ges i palla amb parsimònia men-
tre la Montse explica als visitants

algunes curiositats dels embaras-
sos bovins, que duren nou mesos
com els humans. Les vaques, ex-
plica, pesen fins a 800 quilos
quan estan embarassades i per-
què no s’engreixin molt més, fan
dieta exclusiva de palla durant els
últimes dies abans del par t. Els
farratges de la granja són tots na-
turals, sense la química que por-
ten els pinsos, i s’elaboren amb

cereals com ordi, sorgo, oserda,
fenc o blat de moro. Quan no es-
tan ‘a dieta’, cadascuna menja
uns 60 quilos de farratge i beu
uns 80 litres d’aigua cada dia!
Els vedells són la següent parada
en l’itinerari i una de les que fa
més gràcia als visitants menuts.
“Són com peluixos!”, diuen. “El
puc tocar, el puc tocar?”, li pre-
gunten a la Montse. Ella els expli-
ca com saber si són mascles o
femelles a través de les ‘arreca-
des’ de colors que por ten, que
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La cooperativa
La Fageda va
néixer com a 
projecte 
d’inserció 
laboral

SOR-
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s’engreixen més de 20 quilos
(just néixer ja en pesaven 30!) en
tan sols tres setmanes, o com s’-
ho maneguen els veterinaris per
inhibir-los el creixement de les
banyes i que així no els les hagin
de tallar ni es facin mal entre ells.
El tercer stop és la planta de
munyit, que dos cops al dia ex-
treu la llet de forma mecanitzada
al grup de vaques productores,
és a dir, les que han tingut un ve-
dell fa menys de cinc mesos. A
les cinc del matí i a les cinc de la
tarda, totes soles fan cua davant
l’entrada de la munyidora, per-
què el pes de la llet els molesta i
s’han acostumat a la regularitat
de les munyides, que duren no-
més cinc minuts. Cadascuna
dóna uns 30 litres diaris de llet! 
A la fàbrica la llet ja hi entra ben
fresca, a dos graus, gràcies al
sistema de refre-
dament ràpid i als
tubs d’acer inoxi-
dable soterrats.
Després es fa bu-
llir a 95 ºC per pas-
teuritzar-la, se li
afegeix el sucre o l’essència de
fruita que requereixi cada pro-
ducte i ja s’envasa de seguida.
Amb la tapa posada se’n va cap
al forn, on s’hi passa tres hores a
45 ºC, i ràpid cap al túnnel de fred
durant una hora a 4 o 5 ºC, per-
què la diferència de temperatura
faci estabilitzar el iogurt. La Montse
explica tot el procés amb parau-
les entenedores, però sense es-
catimar dades tècniques. Els es-
colars poden veure el procés des
dels grans finestrals laterals de la

nau, però no hi poden pas fer fo-
tografies ni entrar. La raó és do-
ble: per garantir la seguretat i hi-
giene alimentària de la fàbrica i
perquè l’afluència continuada de
gent podria atabalar massa als
treballadors, la major par t dels
quals tenen alguna discapacitat
psíquica o pateixen malalties
mentals greus. 
A la finca Els Casals hi viuen, treba-
llen o són ateses 270 persones, de
les quals 150 pateixen una disca-
pacitat psíquica o una malaltia
mental severa. De fet, la cooperati-
va neix i es manté com una forma
d’inserció laboral i dignificació per-
sonal i ha acaparat nombrosos re-
coneixements i premis per la tasca
realitzada. La fita de la que més s’e-
norgulleixen és haver aconseguit
que la taxa d’atur a la Garrotxa per
aquest col·lectiu sigui zero i, de re-

truc, haver generat
una via de negoci
inesperada (els io-
gurts) que apunta-
len la viabilitat eco-
nòmica i el futur de
la cooperativa. 

Produeixen 150.000 iogur ts al
dia, amb 18 varietats, i es venen
tots cada dia i només dins del te-
rritori català, gràcies a la xarxa de
distribució en hospitals, escoles i
supermercats. De fet, les visites
a la finca (35.000 persones el
2008!) van començar fa una dè-
cada per tal de publicitar la nova
marca i no destinar recursos als
cars espais publicitaris tradicio-
nals. I la idea dels iogurts va néi-
xer, també, com una forma d’op-
timitzar la llet obtinguda del bes-

tiar de la finca, que la normativa
europea havia obligat als produc-
tors a rebaixar molt de preu. La
fàbrica va ser inaugurada el 1993
i ja és la tercera marca de iogurts
de Catalunya.
L’última etapa del recorregut és la
degustació d’un dels iogurts i pos-
tres de la cooperativa. En fila índia
davant de la nevera, cada escolar
escull quina varietat li ve més de
gust i, cullereta en mà, clou la visi-
ta amb un tast fresquet i nutritiu!

T’ha agradat la idea? 
Doncs vine de colònies!
Una estada prop dels volcans
catalans ofereix moltes possi-
bilitats. Des de visites cultu-
rals a passejades lleugeres i
senderisme per La Fageda d’en
Jordà, passant per les indis-
pensables visites als volcans
Croscat i Santa Margarida. La
cooperativa La Fageda es pot
visitar cada dia, en grups es-
colars o per lliure, i amb prèvia
reserva de plaça. És ober t ca-
da dia, excepte dilluns i alguns
festius anuals.
Ben a prop, diverses cases de
colònies i albergs de l’ACCAC
t’ofer i ran un al lot jament de
qualitat i a la mida del teu grup.

Cada vaca 
dóna uns 30
litres de llet 
al dia

L’itinerari
blanc
mostra la
fabricació
del iogurt i
conclou
amb un
tastet







22 LLeURE març2010



23LLeURE març2010

GA
RR

OT
XA

GA
RR

IG
UE

S

GA
RR

IG
UE

S

GA
RR

OT
XA

GA
RR

OT
XA

GA
RR

OT
XA

GA
RR

OT
XA



24 LLeURE març2010

GI
RO

NÈ
S

M
AR

ES
M

E

M
AR

ES
M

E

OS
ON

A

GI
RO

NÈ
S

GA
RR

OT
XA

OS
ON

A

www.accac.cat



25LLeURE març2010

OS
ON

A
OS

ON
A

PA
LL

AR
S 

JU
SS

À
PL

A 
DE

 L’
ES

TA
NY

PL
A 

DE
 L’

ES
TA

NY

PL
A 

DE
 L’

ES
TA

NY
OS

ON
A



26 LLeURE març2010

RI
BE

RA
 D

’E
BR

E
RI

PO
LL

ÈS
SE

LV
A

SE
LV

A

SE
LV

A

RI
PO

LL
ÈS

SO
LS

ON
ÈS

SO
LS

ON
ÈS

SO
LS

ON
ÈS

SO
LS

ON
ÈS



27LLeURE març2010

TA
RR

AG
ON

ÈS

VA
LL

ÈS
 O

CC
ID

EN
TA

L

VA
LL

ÈS
 O

RI
EN

TA
L

VA
LL

ÈS
 O

RI
EN

TA
L

VA
LL

ÈS
 O

RI
EN

TA
L

VA
LL

ÈS
 O

RI
EN

TA
L



28 LLeURE març2010

VA
LL

ÈS
 O

RI
EN

TA
L

VA
LL

ÈS
 O

RI
EN

TA
L

VA
LL

ÈS
 O

RI
EN

TA
L

VA
LL

ÈS
 O

RI
EN

TA
L

VA
LL

ÈS
 O

RI
EN

TA
L

VA
LL

ÈS
 O

RI
EN

TA
L



29LLeURE març2010

AL
T 

EM
PO

RD
À

AL
T 

EM
PO

RD
À

AN
OI

A
AL

T 
EM

PO
RD

À

AL
T 

EM
PO

RD
À

AL
T 

EM
PO

RD
À

AL
T 

EM
PO

RD
À

AL
T 

UR
GE

LL
AL

T 
EM

PO
RD

À



30 LLeURE març2010

AL
T 

PE
NE

DÈ
S

AL
T 

PE
NE

DÈ
S

BA
GE

S

BA
GE

S
BA

GE
S

BA
IX

 C
AM

P
BA

IX
 C

AM
P

BA
IX

 C
AM

P
www.accac.cat

www.accac.cat



31LLeURE març2010

BA
IX

 E
M

PO
RD

À
BA

IX
 E

M
PO

RD
À

BA
IX

 L
LO

BR
EG

AT

BA
IX

 E
M

PO
RD

À
BA

IX
 E

M
PO

RD
À

BA
IX

 C
AM

P

www.accac.cat



32 LLeURE març2010

BA
IX

 L
LO

BR
EG

AT

BE
RG

UE
DÀ

BE
RG

UE
DÀ

BE
RG

UE
DÀ

BA
IX

 P
EN

ED
ÉS



33LLeURE març2010

CO
NC

A 
DE

 B
AR

BE
RÀ

CE
RD

AN
YA

CE
RD

AN
YA

BE
RG

UE
DÀ



34 LLeURE març2010

CO
NC

A 
DE

 B
AR

BE
RÀ

GA
RR

AF

GA
RR

AF

GA
RR

AF
www.accac.cat






