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INNOVEM EN EL CIRCUIT ALIMENTARI TRANSFORMANT EL VALOR DELS ALIMENTS
FASE 3

A

questa revista d’aprenentatge és per vosaltres. Aquí està reflectit tot el procés
que hem caminat de la mà de tots els col·lectius i totes les persones que treballen
per a apostar per a un món més sostenible i un canvi de model agroalimentari
i que han obert les seves portes i el seu cor per a nosaltres. Malgrat totes
les circumstàncies viscudes durant aquest curs a causa de la pandèmia, hem
recorregut espais de col·laboració i aprenentatge enriquidores i hem pogut experimentar
diverses emocions, sensacions i experiències a partir de repensar el que mengem. D’aquesta
manera hem plantat la nostra llavor de manera col·lectiva cap a un desenvolupament
econòmic, social, ambiental, just i sostenible a nivell local.

P
S

assejant pel circuit alimentari hem conegut i après a valorar les tasques de la
pagesia conreant aliments saludables, sostenibles i de proximitat. Hem generat
espais segurs per a l’intercanvi de coneixement vivencial amb experiències glocals,
construint aprenentatges conjunts i cooperatius, impulsant espais de reflexió i
exigències per a la dignificació del treball en l’agricultura. Generant consciència
sobre l’impacte de la sostenibilitat i l’impacte que té a nivell glocal.

ensibilitzant a la comunitat mitjançant el kamishibai com a servei que emfatitza i
visibilitza les problemàtiques dels agents de l’entorn i les preocupacions de les
estudiants. Desitgem que el nivell 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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PRENENT CONSCIÈNCIA DEL DRET A L’ALIMENTACIÓ

El projecte educatiu d’Aprenentatge Servei que heu desenvolupat al llarg del curs us ha
introduït en l’àmbit agroalimentari i us ha convertit en titulars del dret a l’alimentació.

COLLITA
A CAMP

Coneixent i familiaritzant-vos amb les minves agroecològiques, aquelles verdures i
fruites que són excloses del circuit comercial de consum per raons estètiques i que
acaben provocant el malbaratament alimentari.

MINVES I CIRCUITS
CURTS DE
COMERCIALITZACIÓ

PLANTADA
A CAMP

LA DONA AL
SISTEMA
AGROALIMENTARI
PLANIFICACIÓ
A CAMP

PERSPECTIVA
NORD-SUD

FASE D’APRENENTATGE

Les sessions a l’aula dins de la fase d’aprenentatge han servit per treballar conjuntament
com aquestes minves alimentàries poden reincorporar-se al mercat, amb la intenció
d’incrementar la responsabilitat compartida i atribuir el valor d’aliment saludable,
nutritiu i de qualitat que mereixen a través d’un aprenentatge actiu i vivencial.

CONÈIXER EL PARC AGRARI DEL BAIX LLOBREGAT

Planificació hortícola

Les visites al Parc Agrari a través dels terrenys agrícoles de Central Parc són la peça clau de
l’ApS. Per a moltes de vosaltres és el primer cop que preneu contacte amb el món agrícola.
Es tracta d’una part molt vivencial que serveix per apropar-vos a l’espai agrari per tal que
aprengueu a reconèixer quins són els cultius de temporada, el sistema de regadiu o el disseny
del camp entre altres. La primera trobada és perquè veieu el què es necessita per començar
a planificar la plantada, el nombre de plantes que hi caben, la distància òptima per tal que
creixin correctament o les eines que s’utilitzen.
Un cop ja heu pres aquest primer contacte, arriba la segona trobada als terrenys de Central Parc
per seguir aprofundint en l’agricultura ecològica. Després de planificar el cultiu, us enfronteu a
la vostra primera plantada de verdures. Per parts, feu una neteja de les herbes assegurables i
una preparació dels cavallons per tal de tenir una bona disposició de la terra per als cultius, en
la segona fase toca sembrar enciams, espinacs i ravenets ecològics.
Finalment, torneu als terrenys de la cooperativa agrària per recollir les hortalisses que planteu
i us emporteu els enciams, ravenets i espinacs cap a casa per poder gaudir d’aliments de
proximitat amb les vostres famílies.

Plantada a camp

Aquestes sortides serveixen perquè experimenteu en primera mà com es cultiven els productes
ecològics i la importància dels conceptes sobre proximitat, sostenibilitat i Km0 comentats en
les sessions d’aprenentatge.

“

La vostra experiència, les vostres paraules

L’experiència al camp m’ha recordat a l’agricultura que es feia en el meu
país. El procés és el mateix, però la diferencia és que en el meu país com
sempre hi ha sol i es pot cultivar tot tipus de fruites i hortalisses.

Collita i cistelles de producte de l’horta

Havia après abans com és te que agafar les eines, i els tipus de vegetals que
havia ja els sabia perquè el meu avi a República Dominicana es agricultor i
ja m’havia explicat.

Hi ha moltes tipus de regar el cultiu. No podem plantar les verdures en
el costat de qualsevol otra verdura. Podem protegir els cultius amb petits
animals: trossos de cel·la. El plàstic protegí als cultius del sol i la lluvia,
en realitat no es plàstic es de les pelles de patates. Cada planta necessita les
seves necessitats d’aigua i factorisació. Hi ha moltes tipus de terra que podem
plantar verdures en cada una. Hi ha que regar els cultius cada dos dies.

”

USERDA 9

Cooperativa de consum on un grup de persones
adquireixen productes biològics i ecològics
directament de productors. El funcionament
és democràtic i autogestionat, i la gestió es
basa en la participació activa de les persones.
Es defineixen com responsables en el consum
i compren allò que necessiten amb criteris de
responsabilitat ecològica i social.

Projecte que busca dinamitzar la vida pública
del barri de Porta i de la ciutat de Barcelona
per mitjà d’un hort autogestionat que
potencia la relació entre l’agricultura, l’oci
urbà, la salut i la societat.

PORTA’M A L’HORT

Cooperativa de consum que promou una
alimentació sana i agroecològica i alhora és un
projecte d’autoocupació per superar des de
baix la crisi i les seves conseqüències.

L’Hort de Cant Valent neix de la voluntat de
l’assemblea d’aturats i aturades de Nou Barris
d’impulsar projectes socials en col·laboració
amb el teixit associatiu del barri de Porta.
Treballen per transformar la ciutat en un
territori més ecològic i sostenible, recuperar
l’espai públic per activitats veïnals i potenciar
l’horticultura urbana.

CAN VALENT

EL LLEVAT

FER CONSUM RESPONSABLE DES DEL BARRI

ECOVINCLES
LA IAIA MERCÈ

Botiga agroecològica del barri de Porta on es
pot trobar tota mena de productes ecològics
tant d’alimentació, cosmètica i més.

Projecte impulsat per veïnes i altres entitats del
barri de Porta que s’han organitzat per donar
resposta a les necessitats del barri, sobretot
que aquelles que s’han vist agreujades en el
context de la crisi provocada per la pandèmia.

DONES PORTENYES I
XARXA DE SUPORT

La finalitat del projecte EcoVincles és recuperar
per al veïnat del barri una zona en desús i
degradada que envolta l’emplaçament actual
del Casal de Joves de Prosperitat. Mitjançant
la creació d’un hort urbà comunitari i un espai
per desenvolupar activitats, el projecte pretén
implicar el veïnat perquè l’espai es converteixi
en un referent per a la Prosperitat i passi a
formar part del patrimoni col·lectiu a preservar.

Les sortides al barri s’enfoquen amb la idea que conegueu de primera mà els agents
socioeconòmics del vostre barri, aquelles persones que són les vostres veïnes i que impulsen
alternatives de consum oferint-vos productes de proximitat i de temporada.
La transformació comença en el canvi de consciència en repensar la nostra manera de consumir
i tractar, en la mesura que ens sigui possible, a canviar els nostres hàbits, visitant botigues
locals, participant en grups de consum o comprant a granel.
Aquests és el camí que heu començat a través del projecte d’Aprenentatge Servei, a partir
d’ara sou vosaltres, titulars del dret a l’alimentació, els que podeu transformar la realitat i que
sigui més sostenible.

#REPENSAELQUEMENGES

EL SERVEI A TRAVÉS DEL KAMISHIBAI
FASE SERVEI
El servei és el final d’aquest projecte és que us convertiu en els protagonistes del canvi, els
titulars del dret a l’alimentació i que amb tot allò que heu après promocioneu el consum
responsable, sensibilitzant al vostre veïnat al voltant de totes les temàtiques tractades al llarg
de les sessions a través del kamishibai, una eina molt original que s’utilitza per explicar històries
a través d’il·lustracions en paper i textos.

CONÉIXER ALS
AGENTS DE CONSUM
RESPONSABLE DEL BARRI

Els kamishibais elaborats parlen de la dona al món de la pagesia, del sistema agroalimentari
amb perspectiva Nord-Sud, les minves alimentàries i la necessitat de potenciar els circuits
curts de comercialització.

#REPENSAELQUEMENGES

CREACIÓ DELS
KAMISHIBAIS
L’acte de cloenda va ser l’espai on poder expressar i exposar tot el recorregut, presentant els
kamishibais realitzats a les darreres sessions a la resta de companys i companyes.
Per acabar i com a mostra que ja sou agents de canvi es van portar verdures ecològiques al
col·lectiu de Dones Portenyes per col·laborar amb el seu projecte i poder abastir de productes
de qualitat al veïnat que el necessita.

ACTE DE CLOENDA

ESPIGOLAR

!!!

TITULARS DEL DRET
A L’ALIMENTACIÓ I
AGENTS DE CANVI

“

La vostra experiència, les vostres paraules

Podem afavorir l’entrada de les minves dins del sistema econòmic de Nou
barris mitjançant la informació i sensibilització de la ciutadania. Un
testimoni afirma que ja no li dóna tanta importància a l’aparença, els
productes no han de ser estèticament perfectes per ser consumits.

Hi ha aliments que no compleixen amb els criteris estètics establerts per a
la comercialització perquè són massa petits o massa grans, tenen taques o
alguna deformació. Aquests motius poden fer que la gent cregui que no estan
en bon estat i per això es deixen de consumir. Són aliments infravalorats i
resulta més important com es veuen, que el gust que tenen.

Convido a tots a comprar en botigues properes a casa, perquè són productes
de temporada i disminueixen la contaminació que poden causar productes
que ve en avió, d’altres països. Així també s’ajuda a eliminar l’explotació dels
treballadors i a ser més ecològics.
Unim-nos per reforçar el comerç de proximitat i garantir el dret a
l’alimentació! Us convidem a comprar productes de temporada i de proximitat,
evitant així la contaminació de transport i l’explotació dels treballadors.

El malbaratament alimentari per criteris estètics no té gaire sentit, no afecta
ni en el gust, ni en la qualitat de les fruites i verdures. D’altra banda, abans
de malbaratar aliments podrien destinar-se a aquelles persones que no tenen
recursos econòmics per accedir a productes frescos.

Moltes vegades no entren per criteris estètics, perquè són massa petits o massa
grans o per l’olor que tenen, tenen alguna deformació o punts negres, etc.
Aquests motius fan que es cregui que no és bona i es deixa de consumir.
Potser una persona que va comprar vol un enciam en un tampany específic.
Clar que es poden consumir, no deixa de ser menjar, estan infravalorats els
aliments i importa més com es veuen que quin gust tenen.

