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L’ECONOMIA SOCIAL I SOLIDÀRIA  A L’ALTA
SEGARRA. IMPULS D’ALTRES  ECONOMIES
AL SERVEI DE LES PERSONES I EL TERRITORI

Teixint complicitats al territori

SOBRE AQUESTA PUBLICACIÓ

Us presentem un nou número, i ja en van 
quatre, de la revista monogràfica dedicada al 
programa de foment de l’Economia Social i 
Solidària a l’Alta Segarra, que impulsa l’Ajun-
tament de Calaf i la Mancomunitat de l’Alta 
Segarra, amb el suport de l’Ateneu Coopera-
tiu de la Catalunya Central, L’Arada Creativi-
tat Social SCCL i la Diputació de Barcelona.

Al llarg dels anys 2017 i 2018 s’han desenvo-
lupat un seguit d’activitats amb la voluntat 
de difondre i posar en valor altres economies 
al servei de les persones i del territori i contri-
buir, d’aquesta manera, a l’impuls del desen-
volupament local, social i territorial de l’Alta 
Segarra.

Per a més informació contacteu amb
info@essaltasegarra.cat, o al telèfon
93 869 82 49

A tall de resum, en aquesta publicació troba-
reu entrevistes i articles a diferents projectes 
locals de l’Economia Social i Solidària com 
ara Tres Cadires, l’Escola del Bosc de Rubió 
o Pastures de Castelltallat; gaudirem d’una 
entrevista amb Rosa Binimelis, experta en 
sobirania alimentària i sistemes agroalimen-
taris alternatius; coneixerem experiències 
sobre nous models de menjadors escolars 
ecològics i de proximitat; ens aproximarem 
a les perspectives i viabilitat d’un projecte 
agroecològic, parlarem també de models 
alternatius als models econòmics i de vida 
actuals; alhora veurem i coneixerem algunes 
experiències de l’Economia Social i Solidària 
i la gestió de cures; així com descobrirem 

la diagnosi i el catàleg de bones pràctiques 
de les associacions i fundacions de la mà de 
l’Ateneu Cooperatiu de la Catalunya Central.

En definitiva, us presentem un nou mono-
gràfic per conèixer millor algunes iniciatives, 
reflexions i projectes de l’Economia Social 
i Solidària a casa nostra, les quals esperem 
que serveixin per engrescar-vos a participar i 
enfortir aquest nou model social i econòmic 
al servei de les persones i al territori.

Alta Segarra, desembre de 2018
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PRENENT LA PARAULA

1.1 Entrevista a Rosa Binimelis, 
investigadora i activista en sobirania 
alimentària i sistemes agroalimentaris 
alternatius.

Quins son els principals conflictes 
ambientals relacionats amb l’agricul-
tura que pateix actualment la societat 
catalana?

Entre els principals conflictes ambi-
entals, doncs jo destacaria el fet de 
que l’activitat agrària i ramadera de 
Catalunya segueix pivotant entorn a 
la indústria càrnia del país, que està 
cada cop més orientada a l’exportació, 
causant greus desequilibris ambientals 
(contaminació de les aigües amb purins 
o la dependència dels combustibles 
fòssils, per exemple) i socials (com el 
conflicte denunciat per Càrnies en Llui-
ta). Al mateix temps, és un sector que es 
fonamenta en la importació de gra (soja, 
blat de moro, etc.) transgènic que ve de 
l’altra punta del món, deixant un rastre 
d’injustícia social i ambiental que no 
podem obviar. Al mateix temps, trobem 
una pagesia envellida i masculinitzada, 
amb poc relleu i poca capacitat per part 

En els darrers anys al nostre país es 
parla força de sobirania alimentària. 
Com definiries aquest concepte? 

La Sobirania Alimentària és un projecte 
polític que es va proposar des de La Via 
Campesina per aglutinar les lluites per la 
democratització dels sistemes agroa-
limentaris i el dret a l’alimentació. La 
Sobirania Alimentària és el dret dels po-
bles a aliments nutritius i culturalment 
adequats, accessibles, produïts de forma 
justa i ecològica i el dret a decidir de for-
ma participativa sobre el seu propi siste-
ma alimentari. La sobirania alimentària 
dóna prioritat a les economies locals. Al 
mateix temps, la sobirania alimentària 
suposa noves relacions socials lliures 
d’opressió i desigualtats en el marc dels 
sistemes agroalimentaris. De totes for-
mes, tot i tenir objectius polítics clars, la 
definició de Sobirania Alimentària és un 
procés viu, en permanent construcció.

de les persones joves d’accedir a la terra 
a conseqüència de l’especulació. Tenim 
també una forta concentració en la 
comercialització de productes alimenta-
ris, en poques mans que acaparen cada 
cop més quota de mercat... Els reptes 
i amenaces són molts, però també cal 
dir que hi ha una societat cada cop 
més conscient i que s’estan posant en 
pràctica molts projectes i iniciatives que 
avancen cap a la transformació social en 
aquest àmbit. 

Més informació: 
http://indicadors.arrandeterra.org 

Consideres que existeix una vinculació 
entre la sobirania alimentària i l’Eco-
nomia Social i Solidària (ESS)?

Doncs jo crec que la Sobirania Alimentà-
ria és un paradigma que vol avançar cap 
a un nou model de societat, i que per 
tant, no pot existir sobirania alimentària 

Tècnica de la Xarxa per la Sobirania Alimentària de Catalunya 
Central i investigadora de la Càtedra d’Agroecologia per a la 
Transformació Social de la UVic. 
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sense economia social i solidària... com 
tampoc sense economia feminista! I 
també a l’inrevés, no es pot donar una 
societat justa i solidària sense (re)plan-
tejar-se com s’alimenta.

Què és la Xarxa per la Sobirania 
Alimentària de la Catalunya Central 
(XASACC)? Qui en forma part? I quins 
objectius persegueix?

La XASACC és un espai de trobada for-
mat per entitats municipals i supramu-
nicipals, projectes agroecològics, centres 
de formació i recerca sobre agroecologia 

i alimentació i associacions vinculades a 
la Sobirania Alimentària i  la promoció i 
suport de les economies locals. 

La XASACC vol buscar sinèrgies entre 
diferents entitats i projectes de Cata-
lunya Central amb la finalitat de donar 
suport a sistemes alimentaris locals, 
sostenibles, inclusius i diversificats que 
reflecteixin els valors del territori, donin 
suport a les economies i comunitats 
locals, a la pagesia i al medi rural viu, 
en línia amb la Sobirania Alimentària. 
Al mateix temps, la XASACC vol ser un 
espai de referència per la promoció 

de polítiques públiques innovadores 
per respondre de forma pràctica a les 
demandes de la societat d’aliments més 
saludables i justos, funcionant també 
com altaveu d’experiències i d’informa-
ció i espai de debat. 

Actualment estem treballant en la web 
però de moment podeu veure les acti-
vitats que fem i seguir-nos al twitter: @
xasacc 

Quina és la situació actual de l’agricul-
tura ecològica a la Catalunya Central? 
Quins són els seus principals reptes? 
Quins son els principals esculls per 
articular circuits curts de comercialit-
zació de la producció agroecològica? I 
com fer-hi front?

A Catalunya Central l’agricultura i 
ramaderia ecològica té molt de camí per 
recórrer, a l’igual que els circuits curts 
de comercialització. Alhora ens trobem 
en una situació privilegiada ja que hi ha 
trets diferencials molt importants com 
ara comptar amb l’Escola Agrària de 
Manresa i l’ERA, que han estat pioneres 
en la formació en agricultura ecològica 
i energies renovables a Catalunya i són 
un referent. Els principals reptes són si-
milars als que té l’agricultura en general 
a Catalunya i destaca, especialment, les 
dificultats d’accedir a la terra. Un altre 
element que destaca seria també les 
dificultats dels petits projectes agroeco-
lògics per poder transformar de forma 
artesanal els productes alimentaris i 
donar-lis valor afegit o gestionar els 
excedents. La normativa actual és molt 
restrictiva i no diferencia les petites 
produccions que fan venda directa de les 
grans empreses (com per exemple si es 
fa a França). Una possible solució serien 
els obradors compartits... També ens 
trobem en que calen millors solucions 
per a la distribució. Finalment jo diria 
que al sector li manca una veu que pugui 
representar i lluitar per una agricultura 
i alimentació agroecològica, i que faci 
d’altaveu de les iniciatives existents.

Rosa Binimelis
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DEBATS OBERTS SOBRE L’ECONOMIA SOCIAL 
I SOLIDÀRIA

2.1 Perspectives i viabilitat d’un projecte 
agroecològic

Què és l’agroecologia?

L’agroecologia, vincula el procés 
de treball pagès a l’organització 

social i col•lectiva, i en reivindica la seva 
interdependència i coevolució. L’agroeco-
logia es una disciplina que proveeix els 
principis ecològics bàsics per estudiar, 
dissenyar i gestionar agrosistemes que 
siguin productius i conservadors dels 
recursos naturals, i que també siguin 
culturalment sensibles, socialment 
justos i econòmicament viables (Altieri, 
1999).

L’agroecologia s’entén com a estratègia 
pluridisciplinària i pluriepistemològica 
d’anàlisi i disseny de formes de maneig 
participatiu dels recursos naturals i els 
sistemes alimentaris. En el terreny de 
la pràctica s’entén com a proposta de 
gestió ecològica dels recursos naturals i 
els agroecosistemes a traves de formes 
d’acció social col•lectiva i propostes 
alternatives i participatives de desenvo-
lupament local.

La producció  agrària ecològica (PAE) 
permet una menor dependència de 
recursos externs i es fonamenta en la 
gestió de la biodiversitat, temporal i es-
pacial: està lligada al territori. Una de les 

característiques més importants de la 
PAE és que, a diferència de l’agricultura 
convencional, aquesta és més intensiva 
en capital humà. De promig, l’agricultu-
ra ecològica necessita un 30% més de 
força de treball que els mètodes conven-
cionals equivalents (segons The General 
Workers Union Denmark: For Posterity-For 
Nature’s Sake-Ecological Farming. Copenha-
ge 1995m p33). A més, tal i com demostra 
un estudi alemany basat en 450 granges 
ecològiques, la PAE no només crea llocs 
de treball , sinó que evita llocs de treball 
que d’altra banda, s’haguessin abando-
nat si no s’hagués plantejat la possi-
bilitat de reconvertir-se en agricultura 
ecològica. Així doncs, la PAE planteja un 
veritable jaciment de treball. No obs-
tant, en un context d’infravaloralització 
del treball agrari, es podria parlar d’un 
problema social d’excés de demanda 
de treball. Per tant, paral•lelament a la 
promoció de la PAE cal una revaloritza-
ció del treball agrari. 

Així mateix, de la mà del moviment 
agroecològic, la promoció del consum 
crític i de circuit curt de comercialit-
zació es vincula amb moviments socials 
que perceben el consum crític com a 
eina de transformació social i de poten-
ciació comunitària.  Es dóna per fet que 
si una població vol millorar la seva quali-

tat de vida ha de produir i consumir més 
bens, progrés que es mesura mitjançant 
el grau de creixement econòmic o de 
modernització social i cultural (Sevilla i 
Soler, 2010). 

Potenciar la pagesia tradicional, i en con-
cret la petita explotació permet promo-
cionar l’anterior visió integral i trans-
formadora de l’agricultura. La pagesia 
tradicional s’integra en les dinàmiques 
ecològiques del paisatge i dels recursos 
naturals, dels que en percep la seva 
limitació i per tant en fa un ús respon-
sable. Disposa d’un alt grau d’autosufici-
ència, autoconsum i autonomia respecte 
del mercat  i es basa en la reproducció 
social de la unitat domèstica i no en 
l’acumulació (Tendero, 2015), i per tant 
té un paper fonamental en la generació i 
potenciació comunitària. 

Molt sovint els projectes productius vin-
culats als circuits curts de comercialitza-
ció i el consum crític tenen una intenció 
sociopolítica, rebutjant el consum de la 
gran distribució alimentària (Montagut 
i Vivas, 2007), en l’aposta de l’economia 
social i solidària, i en la cerca de preus 
justos, no elitistes, remuneratius i prefe-
rentment acordats amb els consumidors 
als quals proveeixen (Monllor, 2010).
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El finançament d’un projecte 
agroecològic

Per tal de poder desenvolupar els projec-
tes i assolir els objectius de les entitats, 
calen la participació i el compromís de 
les persones que en formen part i que hi 
participen. 

És necessari l’ús dels recursos propis i 
externs com la captació de fons econò-
mics per tal de garantir el bon funciona-
ment i fer-hi possible tant el funciona-
ment ordinari com el desenvolupament 
dels projectes i les activitats. No es pot 
oblidar que la captació de fons és un 
mitjà per aconseguir el compliment dels 
objectius del projecte. Aquí veurem els 
principals mètodes de captació de fons 
i la diferència entre els recursos propis, 
els privats i els públics. 
Un projecte agroecològic i de qualsevol 
tipus té necessitat de finançament. 
Aquest és necessari pel bon funciona-
ment del projecte. És recomanable pel 
bon funcionament ordinari del desenvo-
lupament del projecte i les activitats, per 
l’èxit en la captació de fons i per tal de 
ser previsors i previsores, i no actuar a 
última hora i improvisant. 

Per tal de treballar correctament cal 
determinar un equip de persones 
responsables que gestionaran el Pla de 
Viabilitat del projecte. Aquí es treballen 
les despeses i els ingressos dels pro-
jectes, i es poden fer servir dues eines 
molt conegudes al món empresarial: 
Pressupost i Tresoreria. Son dues eines 
de gestió econòmica de les empreses i 
entitats que tenen moviment de diner. 

Per tal d’elaborar el pressupost és neces-
sari determinar tres fases: planificació, 
seguiment i avaluació dels resultats.

Un bon anàlisi de la situació actual pel 
que fa al finançament de les activitats i 
del funcionament ordinari. Es llistar els 
ingressos i despeses del projecte per tal 
de veure  el gruix que desprenen cadas-

cuna. Si es vol, es pot realitzar una clas-
sificació per tipologia per tal de veure 
els percentatges de cadascun respecte 
el total. Aquesta feina es realitzaria a 
inici de l’exercici, projecte o activitat. 
Un cop tinguem determinat que tenim 
i necessitem, caldria veure com ho fem. 
Cal veure els objectius de finançament. 
Cal veure d’on poden proveir els recur-
sos de l’entitat: propis o externs. Cal 
intentar potenciar els recursos propis ja 
que és la font de finançament que no és 
dependent de cap administració o em-
presa. Aquests recursos propis es poden 
extreure de: quotes de socis i sòcies, 
campanyes publicitàries, ingressos per 
serveis varis, activitats per recaptar fons 
com loteries, festes, venta de «merchan-
dising», i altres activitats econòmiques 
com el servei de bar o venta d’entrades.

També es pot obtenir recursos privats 
via donacions individuals o d’empre-
ses. Actualment existeixen donacions 
a través de la web amb Paypal i les plata-
formes crowdfunding, dinamitzades a 
les xarxes socials de l’entitat o empresa. 
Pel què fa a les donacions des d’empre-
ses s’ha de tenir en compte que poden 
col•laborar de diverses maneres. Poden 
ser aportacions dineràries directes o 
poden ser aportar altres recursos útils, 
com donacions en espècie, etc. Cal tenir 
en compte que s’ha de ser molt coherent 

amb els valors de l’organització i que 
els fonts que proporcionen els recursos 
també ho siguin amb les finalitats i els 
principis de l’empresa o entitat. 

Per últim, els recursos públics són els 
que provenen de les administracions 
públiques en forma de subvencions, 
premis, convenis de col•laboració o 
ajuts econòmics concedits. Els recursos 
públics tenen un paper molt limitat en 
el seu sosteniment, ja que tendeixen a 
cobrir projectes específics i no despeses 
d’estructura o destinades al creixement 
de l’organització. Cal estar molt a prop 
de les administracions i seguir la pista 
molt de prop. 
 Finalment, tot i la varietat de fons de 
recursos, cal tenir en compte la impor-
tància de la diversificació dels fons és 
una estratègia segura. És important 
diversificar l’origen dels fons de finança-
ment ja que així s’evita les limitacions 
econòmiques i així com el risc de perdre 
l’autonomia de l’organització. L’estruc-
tura de finançament ideal d’una entitat 
és que, almenys el 50% dels fons siguin 
recursos propis, i la resta es reparteixi 
entre recursos privats i públics en funció 
del projecte. S’ha d’intentar mantenir 
l’equilibri. Per arribar aquí cal ampliar 
la mirada i pensar en altres formes de 
col•laboració.

Distribució aconsellable dels recursos de l’entitat

Públics
25-35%

Privats
20-30%

Propis
55-65%
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Un exemple de projecte 
agroecològic 

Un exemple agroecològic és el projecte 
de Pollastres de ramaderia ecològica 
Molí de Bonsfills. És una explotació ra-
madera familiar. Es dediquen al projecte 
de la cria, engreix i venda de pollastres 
ecològics des de l’any 2000. Viuen tota 
la família a la casa Molí de Bonsfills, 
situat al costat d’una riera, la riera de 
Vallmanya. Els seus inicis volien fer un 
pollastre que fos produït de manera 
artesanal, o sigui un pollastre criat a 
casa seva i per ells, ben tractat, ja que 
creuen que els animals han de viure 
amb dignitat. Estan compromesos amb 
la sostenibilitat que dóna la ramaderia 
ecològica, i amb la garantia de produir 
una carn sana, que no contamini el 
nostre entorn ni la nostra salut, sense 
antibiòtics ni productes químics. En 
el seus inicis, l’interès en la ramaderia 
ecològica, aprofiten que l’Escola Agrària 

de Manresa (ECA) fa un curs d’avicultura 
ecològica i al 2001 els hi donen l’aval del 
CCPAE. Poden rehabilitar un antic ga-
lliner de la casa i comencen el projecte 
amb 50 pollastres. Al 2004, decideixen 
fer una ampliació construint 3 galliners 
d’obra, amb capacitat de 250 pollastres 
cada un. Els hi cal fer accessos, sitges, 
així com tot el tancat perimetral dels pa-
tis, tenint en compte que cada galliner 
necessita un pati mínim de 1.000m2. 
Per finançar-ho demanen una Pla de 
Millora al DAR (Departament d’Agricul-
tura, Alimentació i Acció Rural), a més 
d’un préstec bancari per fer front a les 
despeses abans que arribi l’ajut.

El 2009, es fa una nova ampliació amb 
2 galliners mòbils de fusta, prefabricats, 
amb capacitat per 500 pollastres cada 
galliner. També construeixen un femer 
per recollir la gallinassa. Demanen un 
nou Pla de Millora del DAR, i també un 
préstec bancari.

El 2016, s’incorpora al projecte el seu 
fill com a jove agricultor i es constituei-
xen com a SCP (Societat Civil Privada). 
Decideixen fer una nova ampliació amb 
2 galliners mòbils més i una furgoneta 
frigorífica de distribució. Els hi conce-
deixen un nou Pla de Millora del DAR. 
Aquesta vegada poden fer front a les 
despeses amb fons propis mentre no 
arriba l’ajut concedit. Actualment tenen 
reconeguda la capacitat per a 2.800 
pollastres. 

Pollastres del Molí de Bonsfills.
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2.2 Experiències de l’ESS i la gestió 
de cures

FUNDACIÓ SURT
Promoció de l’empoderament 
de les dones, valorització de les 
cures i inclusió social

Fundació d’àmbit català i balear que 
treballa en projectes europeus i estatals 
amb diferents aliances. La fundació neix 
fa 25 anys, com a associació de dones. 
Era l’any 93, quan cinc o sis dones 
provinents de moviments feministes (i 
molt emmirallades en els moviments 
dels Estats Units) van decidir crear-la. 
Inicialment estava molt enfocada a 
treballar en l’àmbit laboral, per incidir 
en canviar la tendència a la desigualtat 
estructural de gènere. En aquest sentit, 
l’acompanyament de dones i la facilita-
ció de l’accés al mercat de treball era la 
principal activitat. 

Avui en dia la fundació ha ampliat els 
seus àmbits de treball, però sempre s’ha 
mogut en el binomi entre la interven-

ció (que busca l’empoderament) i la 
investigació. Actualment compta amb 
110 persones treballadores, de les quals 
aproximadament el 80% són dones. 

L’estructura actual organitzativa i de 
serveis que ofereixen es basa en quatre 
grans àrees: 

1. Empoderament personal (temes de 
violència i explotació sexual, treballado-
res sexuals i altres col•lectius de dones). 
Gestionen cases d’acollida, SIADs, punts 
lila, serveis d’intervenció i un pis d’ur-
gències. 

2. Empoderament comunitari. Treball 
des de la dinamització comunitària. 
Diferents processos, visibilització de les 
cures, iniciatives d’ocupació, mediació 
veïnal i intercultural...

3. Empoderament econòmic. Acompa-
nyament en la inserció al mercat laboral, 
treball intern a les empreses, emprene-
doria i autoocupació, competències em-
prenedores amb perspectiva de gènere, 
foment de l’Economia Social i Solidària 
(entre altres formen part de l’ateneu 
cooperatiu Barcelona Nord)... Amb molt 
d’incís en la gestió de les cures: diagno-
sis a barris de Barcelona (com el cas del 
Raval, acompanyament amb l’objectiu de 
generar ocupació) o l’anomenat «Territo-
ris de cura», que despleguen també a la 
Catalunya Central. 

En aquest àmbit, la Fundació Surt també 
fa formacions amb itineraris específics 
(com en el cas de dones migrades o gita-
nes), intervenció en l’impacte de la crisi: 
programes de lluita contra la feminitza-
ció de la pobresa. I també treballen en 
un vessant més assistencial (dones amb 
un perfil cada vegada de més vulnerabi-
litat que generen la necessitat de l’abor-
datge integral). Segons Sira Vilardell, 
directora de la fundació, l’activitat de 
l’entitat «no cerca una finalitat pura-
ment assistencial sinó complementari a 
processos d’empoderament, un treball 
que impliqui a tothom i que permeti a 
les dones sortir del pou». 

4. Empoderament sociopolític. Elabora-
ció de metodologia, recerca i consultora 
especialitzada en gènere (en aquest 
sentit, treballen molt en formació a ad-
ministracions per incorporar-hi la pers-
pectiva de gènere). També acompanya-
ment en l’elaboració de plans d’igualtat 
o plans d’atenció a la diversitat LGTBI. 

En l’àmbit de la intercooperació, de Surt 
en destaca la Fundació Intermedia, que 
tenen conjuntament amb Suara Coope-
rativa i la Fundació IRES. Es tracta d’una 
agència de col•locació homologada que 
està pensada per donar resposta a dos 
grans grups d’interès: persones amb 
necessitat d’ocupabilitat i empreses 
que requereixen professionals. Ofereix 
assessorament (orientació, capacitació 
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i desenvolupament a les persones de les 
seves trajectòries vitals) i serveis a les 
empreses, donant resposta a la captació 
i el desenvolupament dels capitals de 
coneixement que les puguin fer sosteni-
bles i competitives.  

La Fundació Surt compta amb un 80% 
de finançament públic. 

CUIDEM LLUÇANÈS
Cooperativa de serveis 
d’acompanyament a les 
persones; de neteja i de salut – 
Prats de Lluçanès

Cuidem Lluçanès és una cooperativa de 
recent creació, després de 9 mesos tre-
ballant per a la seva constitució. D’unes 
presentacions i procés participatiu previ 
que es va fer a tots els municipis del 
Lluçanès, en van resultar 11 persones 
interessades, que van continuar impul-
sant el projecte.

En principi havia de ser una cooperati-
va de treball associat, després els van 
assessorar envers una cooperativa mixta 
o integral i, finalment, han esdevingut 
cooperativa de serveis. El capital inicial, 
de 3.000 euros, es va aconseguir gràcies 
a una aportació de 20 euros de tots els 
socis i col•laboradors. 

Les persones que en formen part són 
professionals de diverses disciplines que 
tenen a veure amb la cura (treballadores 
socials, infermera, psicòloga, sociosani-
tari...). L’objectiu és un acompanyament 
integral i holístic, que no sigui assis-
tencial «volem defugir del jo sóc la que 
et cuida i per tant sé el que et convé». 
També treballen en programes d’envelli-
ment actiu. 

Cal remarcar també, que la iniciativa 
sorgeix del Lluçanès i per al Lluçanès. 
Es tracta d’una zona amb alta demanda 
atès l’envelliment de la població. Aques-
ta necessitat va ser detectada pe Con-
sorci del Lluçanès, el qual ha acompa-
nyat en tot moment la creació d’aquesta 
iniciativa i, les seves representants 
asseguren que la implicació d’aquest ens 
«ha estat clau». També remarquen que 
la implicació de les administracions hi 
és necessària, «els ajuntaments pensen 
amb nosaltres»

Cuidem Lluçanès vol generar ocupació a 
mitja jornada «pensem que no s’hauria 
de treballar més de 1/2 jornada fora 
de casa», expliquen. A més a més «és 
millor repartir-ho i poder ocupar a més 
gent». Les hores – que sovint es fan en 
economia submergida i es cobren a 10 
euros- Cuidem Lluçanès les ha establert 
a 12,5 euros. 

Ambdues entitats varen participar 
recentment en una tertúlia a Solsona 
organitzada al si del cicle de xerrades 
sobre l’Economia Social i Solidària im-
pulsat pel projecte «Actua – Fem coses 
al Baix Solsonès», amb la participació de 
Sira Vilardell de la Fundació Surt i Mercè 
Panyella de Cuidem Lluçanès.

Al debat final de la xerrada, entre altres 
qüestions, es va posar de relleu la ne-
cessitat que les administracions apostin 
per aquest tipus d’iniciatives: «Cal que 
hi posin recursos, sinó l’empoderament 
no arriba enlloc». Sens dubte cal un 
paper actiu de les administracions per 
tal de visibilitzar l’economia de les cures, 
i treure-la de l’àmbit de l’economia 
submergida. Així mateix, cal conscien-
ciació per tal que les usuàries prenguin 
consciència de la importància d’aquests 
treballs. 

Tertúlia a Solsona organitzada al si del cicle de xerrades sobre l’Economia Social i Solidària
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2.3 L’Ateneu Cooperatiu de la Catalunya 
Central presenta i publica la diagnosi i el 
catàleg de bones pràctiques de les associa-
cions i fundacions de les sis comarques del 
territori

Un 73,81% de les persones que treballen 
en associacions o fundacions de l’econo-
mia social de la Catalunya Central són 
dones. Un percentatge encara més alt 
que en cooperatives i societats laborals, 
les altres dues fórmules jurídiques més 
esteses entre les entitats i empreses 
d’economia social del territori, on les do-
nes treballadores representen un 53%, i 
encara més per sobre del percentatge de 
treball femení en el global de la socie-
tat, que és del 47%. Són dades extretes 
de la segona entrega de la Diagnosi de 
l’Economia Social i Solidària de la Cata-
lunya Central que aquest últim any s’ha 
centrat en les associacions i fundacions 
i que, com l’any anterior, ha elaborat 
la cooperativa L’Arada per a l’Ateneu 
Cooperatiu de la Catalunya Central. La 
Diagnosi es va presentar el passat 20 de 
desembre al Palau Firal de Manresa.

La Diagnosi de l’Economia Social i Soli-
dària és una eina fins ara inexistent i que 
li servirà a l’Ateneu per tirar endavant 
diversos punts del seu Pla de Treball, ara 
que s’entra en el tercer any consecutiu 

d’activitat d’aquesta entitat formada 
per diverses cooperatives del territori. 
Tant la Diagnosi d’aquest any com la de 
l’any passat, dedicada a les cooperatives 
i societats laborals, es poden consultar 
públicament a la pàgina web de l’Ateneu. 
Allà també s’hi pot consultar el Catàleg 
de Bones Pràctiques de l’Economia 
Social i Solidària de la Catalunya Cen-
tral, tant pel que fa a les cooperatives i 
societats laborals, com a les associaci-
ons i fundacions. El Catàleg consta de 67 
fitxes d’associacions i fundacions de les 
sis comarques de la Catalunya Central 
que permeten conèixer-les millor alhora 
que s’hi exposen algunes de les bones 
pràctiques que duen a terme.

Un 44% d’entitats de l’economia social 
de la Catalunya Central són associaci-
ons o fundacions

Jordi Bordes, de L’Arada, autor de la 
Diagnosi d’aquest any, va exposar en la 
presentació els criteris que s’han seguit 
per incloure dins el treball les dades d’un 
centenar d’associacions i fundacions 

d’entre els millers que existeixen a la Ca-
talunya Central. Es tracta d’uns criteris 
que es detallen a l’inici de la Diagnosi, 
però que parteixen de la base que gene-
ren activitat econòmica aquelles entitats 
que, entre altres paràmetres, ofereixin 
productes o serveis a tercers i no només 
per a la pròpia activitat de l’associació o 
fundació. El treball també s’ha cenyit a 
aquelles associacions o fundacions que 
treballen en els àmbits de l’atenció a les 
persones, amb especial èmfasi a la inclu-
sió i cohesió social i les que s’adrecen als 
col•lectius més vulnerables, o les que ho 
fan en àmbits com els de l’agroecologia, 
la producció de béns i serveis culturals, 
les finances ètiques i les monedes comu-
nitàries o associacions sociocomunitàri-
es com banc del temps, banc de terres o 
grups de criança, per exemple.

Pel que fa a les dades, més enllà de les 
d’ocupació femenina, Bordes va des-
tacar-ne algunes més. Com el fet que 
les associacions representen un 29,9% 
de l’economia social i solidària de la 
Catalunya Central, i les fundacions, un 
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14%. En total, un 43,9% de l’economia 
social i solidària del territori, doncs, té 
aquesta fórmula jurídica. La majoria es 
concentren a les comarques del Bages i 
Osona, i treballen en sectors d’atenció a 
les persones, molt per sobre del que ho 
fan les cooperatives, per exemple, més 
centrades en el sector industrial. Pel que 
fa a l’ocupació, les fundacions donen 
feina a 1.583 persones i les associacions 
a 443. Sorprèn que així com l’ocupació 
femenina representa un 73,81% del total 
de les persones que treballen en aques-
tes entitats, el nombre de dones sòcies 
de les mateixes baixa fins a un 46,83%. 
La majoria d’associacions i fundacions 
analitzades no superen els 10 anys 

d’antiguitat, la qual cosa, segons Bordes, 
és indicativa «d’un sector amb molt de 
dinamisme i que es reinventa en funció 
de les necessitats socials».

Pel que fa a les bones pràctiques, segons 
Bordes, destaca la participació de les 
persones sòcies i treballadores en la ges-
tió de l’entitat, especialment en el cas de 
les associacions; mesures i treballs en 
favor de la inclusió social, o que moltes 
d’elles han sorgit a partir d’iniciatives 
ciutadanes com a resposta a necessitats 
del territori. També que solen primar 
la compra de béns i serveis de caràcter 
local a altres empreses o entitats del 
territori, o que faciliten la formació de 

Alba Rojas i Jordi Bordes, a la presentació de la Diagnosi. El Setembre.

les persones treballadores o voluntàries 
que hi col•laboren. També es detecta 
una forta dependència de l’administra-
ció en el finançament o en la disposició 
d’espais.

Font: El Setembre, publicació de Dies d’agost 
SCCL, entitat agrupada a l’Ateneu Coopera-
tiu de la Catalunya Central



16

02

2.3.3 Associació Cal Graells 
Equinoteràpia. 
Exemple en bones pràctiques 

Dins el Catàleg de bones pràctiques 
de l’Economia Social i Solidària de la 
Catalunya Central (referent a associaci-
ons i fundacions) publicat recentment 
per l’Ateneu Cooperatiu de la Catalunya 
Central, hi podem trobar aquesta entitat 
del territori:

L’Associació Cal Graells Equinoteràpia, 
és una entitat de teràpies assistides amb 
cavalls, dirigit a persones amb diversitat 
funcional i/o trastorns mentals.

L’ASSOCIACIÓ HA CREAT UN PRO-
GRAMA DE VOLUNTARIAT A L’HÍPI-
CA PER TAL D’IMPLICAR LES PER-
SONES AMB TRASTORNS MENTALS

Equinoterapia Cal Graells
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Cal Graells té bones pràctiques en 
l’àmbit de la innovació ja que incorpora 
la teràpia sistèmica, fent partícip tota la 
família així com la coordinació amb tots 
els agents terapèutics i/o pedagògics 
que envolten l’usuari o usuària. En l’àm-
bit del desenvolupament territorial han 
trobat persones amb malalties mentals, 

en pobles propers on no tenen un espai 
per ells, des de l’associació han proposat 
crear un sistema de voluntariat a la hípi-
ca per aquest tipus de persones. En l’àm-
bit de la col•laboració tenen relacions 
amb l’associació Alba de Tàrrega i amb 
Ampans de Manresa. Tant hi col•laboren 
amb fins comercials com col.laboratius 

depenent de les iniciatives. En l’àmbit 
de la cohesió social tenen voluntaris/
es amb diferents trastorns mentals, així 
com joves en risc d’exclusió social. Per 
altra banda tota la hípica està adaptada 
per persones amb mobilitat reduïda, així 
com rampes per facilitar poder muntar 
el cavall. També tenen un professio-
nal (integrador social) que domina la 
llengua de signes, i periòdicament fan 
trobades amb persones sord-mudes.

Contacte: 
www.equinoterapia.cal graells.com

Cal Graells (Calaf)
M. +34 636 965 808 / 619 531 222
info@CalGraells.com

Equinoterapia Cal Graells

L’equip de Cal Graells
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0303

ECONOMIA SOCIAL I SOLIDÀRIA DES
DEL DESENVOLUPAMENT LOCAL

3.1 Calaf acull experiències sobre nous 
models de menjadors escolars ecològics i 
de proximitat

El passat 27 d’octubre el Casal de Calaf 
va acollir una xerrada sobre menjadors 
escolars ecològics i de proximitat. El pú-
blic assistent va poder escoltar l'experi-
ència dels membres de la cooperativa 
Doble Via, Gabor Smit i David Martínez, 
una cooperativa que gestiona diferents 
menjadors escolars amb uns criteris 

de compra de productes ecològics i de 
proximitat i del tècnic de l'Ajuntament 
de Navàs, Jordi Almiñana.

Gabor Smit va començar donant una 
visió panoràmica sobre l'estat dels 
menjadors escolars a Catalunya, un 
servei que afirma "corre el perill de caure 

en mans de grans empreses que es mouen 
per uns criteris que no afavoreixen l'ali-
mentació saludable i el desenvolupament 
territorial", en aquest sentit va denunciar 
l'excés d'utilització d'aliments de poca 
qualitat i congelats en els menús dels 
centres educatius. Per altra banda va 
apuntar a la necessitat d'introduir els 

Xerrada a Calaf sobre menjadors escolars ecològics i de proximitat.
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aliments de temporada als menús per 
tal de reduir la seva petjada ecològica. 
Alhora va explicar el seu model a l'hora 
de realitzar les compres als productors, 
en el que s'estableix una relació de 
proximitat i confiança que dóna com a 
resultats unes relacions econòmiques 
més justes per totes les parts que acaba 
repercutint favorablement en l'economia 
del territori.
David Martínez va posar l'èmfasi en 
els beneficis que comporta la gestió 
cooperativa dels menjadors escolars, 
aconseguir l'apoderament i la implicació 
de cuineres i monitores en el funciona-
ment del menjador escolar va afirmar 
"ajuda que aquest sigui un espai educatiu i 
pedagògic més dins del centre escolar". Va 
destacar la importància que poden tenir 
les hores de menjador escolar i va recor-
dar que "ocupen gairebé un terç del temps 
que els nens i nenes passen a l'escola". En 
la seva exposició va detallar algunes 
eines que els han ajudat a implicar en la 
gestió del menjadors escolar els dife-
rents agents que hi participen. També va 
afirmar que és necessari que els nens i 
nenes s'impliquin en el menjador escolar 
per tal de millorar el seu funcionament 
i la seva capacitat educativa. Per altra 
banda Martínez es va mostrar molt crític 
amb la jerarquització en la presa de de-
cisions que hi ha dins d'aquests serveis.

Per últim el tècnic de sobirania alimen-
tària de l'Ajuntament de Navàs, Jordi 
Almiñana, va explicar quines accions 
s'han emprès des del programa Navàs Sa 
que impulsa l'Ajuntament d'aquest mu-
nicipi, un programa que busca dinamit-
zar i difondre el sector agroecològic del 
municipi. Entre les accions empreses, va 
centrar la seva atenció en les facilitats 
i dificultats que van trobar a l'intentar 
introduir els menjadors ecològics i de 
proximitat als centres educatius del 
municipi. Posteriorment, en el torn de 
preguntes, es va poder establir un diàleg 
amb molta participació entre el públic 
i els ponents on es va posar sobre la 
taula els beneficis que podria comportar 
introduir aquest model de menjadors 

escolars als centres de l'Alta Segarra.

Per altra banda i com a continuïtat a 
aquesta xerrada, es va organitzar un Ta-
ller de cuina ecològica i de proximitat, 
que va tenir lloc el passat 15 de desem-
bre a la cuina de l’Escola Alta Segarra 
de Calaf, a càrrec del dietista i xef David 
Olivé.

Cuinar amb aliments de producció 
ecològica i de proximitat s’està conver-
tint dia a dia en l’opció de més i més 
persones. Per aquest motiu és important 
aprendre estratègies per treure el màxim 

rendiment nutritiu a aquests aliments, 
com combinar-los, com coure’ls, com 
tallar-los o com conservar-los. 
David Olivé va presentar diferents 
estratègies per aprendre a introduir 
nous aliments saludables per tenir una 
alimentació més variada i equilibrada 
sense deixar de ser atractiva al paladar. 
Alhora va resoldre dubtes sobre com 
adaptar les receptes als ingredients de 
temporada o sobre com cuinar receptes 
senzilles que ens serveixin de base per 
improvisar diferents menús al llarg de la 
setmana.

Taller de cuina ecològia i de proximitat a l’Escola Alta Segarra.

Taller de cuina ecològia i de proximitat a l’Escola Alta Segarra.
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3.2 Models alternatius als models 
econòmics i de vida actuals

El passat 23 d’octubre el Casino de Calaf 
va acollir una xerrada emmarcada en el 
programa de promoció de l’Economia 
Social i Solidària de l’Alta Segarra per 
abordar tant des d’un punt de vista 
teòric com pràctic la posada en marxa 
de models alternatius que posin la vida i 
el benestar de les persones en el centre 
de l’economia.

Per una banda l’economista i membre de 
Ponent Coopera, Josep Manel Busque-
ta, conegut entre d’altres motius per la 
seva punyent crítica al model econòmic 
neoliberal i a les decisions preses per 
les institucions durant els anys de crisi 
econòmica, va plantejar quins són els 
mecanismes pels quals els recursos 
econòmics s’estan concentrant cada dia 

més en mans d’un grup més reduït de 
persones. En aquest sentit, el resultat 
d’aquesta acumulació, va afirmar, acaba 
sent la generació d’unes societats cada 
dia més desiguals, on moltes persones 
tenen greus problemes per aconseguir 
viure dignament i es veuen excloses so-
cialment. Alhora va explicar que aquesta 
acumulació de capital es duu a terme 

Xerrada al Casino de Calaf amb Josep Manel Busqueta.
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no només a costa de l’empitjorament 
de les condicions de vida de persones 
d’arreu del món, si no també a costa de 
la destrucció dels ecosistemes i del medi 
ambient en general. També va relacionar 
l’economia i la política, afirmant que 
aquest increment de les desigualtats 
socials es sustenta en una retallada de 
drets polítics i en general dels estàn-
dards democràtics d’una societat, va 
posar com exemple la reforma consti-
tucional express que es va fer l’any 2011 
per tal de blindar constitucionalment el 
pagament del deute.

Per la seva banda, Xavier Cipriano, 
membre de la cooperativa d’habitatge 
en model de cessió d’ús de Cal Cases al 

municipi de Santa Maria d’Oló, va parlar 
sobre aquest model d’accés a l’habitatge 
que s’està estenent al nostre país però 
que ja fa anys que funciona als països 
escandinaus, a Alemanya i també a Lla-
tinoamèrica. Cipriano va exposar quines 
van ser les motivacions polítiques, soci-
als i econòmiques que van portar a un 
grup de persones naturals de la ciutat 
de Barcelona a iniciar un projecte de 
vida comunitària en aquesta localitat del 
Moianès. En la seva exposició va posar 
èmfasi en el model d’organització del  
dia a dia de la comunitat, com ara en 
els àpats, la gestió econòmica, les feines 
d’autogestió del projecte, la criança o la 
gestió emocional. Per altra banda va ex-
posar alguns dels debats que la comuni-

tat haurà d’afrontar en un futur pròxim 
com ara el model d’envelliment.

En el debat posterior les persones assis-
tents van poder plantejar dubtes sobre 
els models plantejats pels dos ponents 
establint-se així un diàleg constructiu 
sobre quines mesures es poden empren-
dre des dels municipis per tal d’avançar 
cap aquest canvi de model.

Visita a la cooperativa d’habitatge i projecte comunitari de Cal Cases



22

0404

INICIATIVES DE L’ECONOMIA SOCIAL

4.1 Tres Cadires SCCL

 Dieu que el vi de nous és un licor que 
s’estava perdent, quin origen té?

No està clar l’origen del VN, però el més 
probable és que fos una manera per 
aprofitar al màxim la vinya que moltes 
masies tenien. És una manera de con-
servar l’excedent de vi, ja que al portar 
alcohol no es pica. 

Què us va portar a assumir el repte de 
recuperar el vi de nous?

Per una banda, el fet que el pare de 
l’Andreu, un dels socis, en feia cada any 
i amb molt d’èxit. L’Andreu el repartia a 
tort i a dret, i a tothom li encantava. En 
segon lloc, les ganes de fer quelcom al 
territori, que ajudés al seu desenvolupa-
ment local, que d’això es tracta la coope-
rativa, i que ens permetés crear-nos un 
lloc de feina amb els valors i condicions 
que considerem justos.

 Quina és la vostra recepta del vi de 
nous?

La nostra recepta del VN provenia en pri-
mera instància, d’una padrina de Belia-
nes, el poble de l’Andreu. Però ella ens va 
dir que li va donar un home, justament 
tiet avi de l’Andreu, amb qui hem contac-
tat per carta i ens ha explicat les proves 
que havia fet amb el VN des dels anys 

80. Tota una troballa! La recepta és molt 
semblant a la que es pugui trobar en un 
llibre de licors tradicionals catalans: una 
primera fase de maceració de nous ver-
des en vi negre durant uns mesos, i una 
segona fase de repòs en ampolla després 
d’haver-li afegit aiguardent i sucre.

 Per quin motiu decidiu constituir-vos 
com a cooperativa?

L’Andreu es decideix a tirar endavant 
un projecte amb el vi de nous com a 
producte. L’Anna Maria el convenç llavors 
perquè ho faci en forma d’emprenedoria 
col•lectiva. I és amb en Quim com a ter-
cer que ja són els tres necessaris (amb 
la llei antiga) per ser una cooperativa. 
Aquesta forma jurídica és l’única que 
garanteix l’horitzontalitat en la presa de 
decisions i un repartiment de la riquesa 
justa, posant les persones i no el capital 
al centre del projecte. O ho fèiem així o 
no ho fèiem.

Com veu aconseguir el finançament 
per començar el projecte?

De tres fonts diferents: capital propi, 
microcrèdits o participacions de 500€ de 
20 persones molt properes, i un micro-
mecenatge. En total, uns 40.000€. Per 
això diem que el projecte és col•lectiu 
des del minut zero. Perquè som una co-
operativa, sí, però també perquè sempre 

tenim en compte l’entorn i la gent que 
se sent vinculada amb el nostre projecte. 

Què buscàveu amb aquest finança-
ment popular?

Buscàvem no tenir deutes amb ningú on 
la confiança no fos la base. És a dir, no 
hem necessitat diners dels bancs, ni tan 
sols de cooperatives de crèdit. Només 
devíem diners a 20 persones d’extre-
ma confiança, a qui ja els hem tornat, 
i ara ja no només ens devem diners a 
nosaltres mateixes. El micromecenatge, 
que és una compra anticipada, és també 
una excel•lent manera de donar-se a 
conèixer i de dotar-se d’una nova capa 
de vinculació a aquesta ceba de projecte 
col•lectiu que vol i necessita ser Tres 
Cadires.

Parleu comunitat corresponsable en la 
producció, la distribució i la mateixa 
cooperativa, què significa?

La Comunitat Corresponsable és la 
següent capa d’implicació en el projecte, 
més interna que no pas el micromece-
natge. És una vinculació permanent, 
d’any rere any, i no només d’un moment 
puntual. I dóna la possibilitat a la gent 
que en forma part de participar en la 
cooperativa més enllà de l’acció de 
compra. Corresponsable en la producció 
perquè cada persona es compromet a 
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adquirir un mínim de tres ampolles a 
l’any. Amb la distribució perquè assu-
meix el cost del 50% de l’enviament si 
no ve a buscar-les el dia de la jornada 
corresponsable. I corresponsable amb la 
mateixa cooperativa perquè, com deia, 
pot incidir en el futur d’aquesta. Aquesta 
gent estabilitza les vendes a llarg 
termini i fan viable la cooperativa. Per 
tant, no tenen dret a dir-hi la seva? Com 
a consumidores ens hem d’empoderar 
i decidir quin model productiu i de país 
volem, així que com a productores som 
coherents i mirem de construir aquest 
model de consum transformador.

 El vostre obrador està construït amb 
bioconstrucció, com ho veu fer?

Ui, amb molta suor i mal d’esquena! 
Hahaha. Amb l’ajuda de l’arquitecte, 
que en sabia, vam passar-nos moltes 
setmanes fent piscines de fang, arre-
bossant i construint un parell de parets 
amb estructura de palets. La terra usada 
era la mateixa extreta de l’obrador per 
rebaixar el terra. Tota una experiència, 
que ajuda a rebaixar costos, a la soste-
nibilitat mediambiental i a uns resultats 
molts més bonics i adients per a les 
parets de tàpia. Però és una feinada de 
por, i no ens esperàvem que fos tan dur. 
Però el resultat mereix la pena!

Què us aporta treballar en un obrador 
compartit?

La compartició de l’obrador és quel-
com molt incipient, que tot just fa uns 
mesos que hem arrancat. Ens aporta 
més col•lectivització del projecte, ja que 
no és un obrador comunitari, almenys 
de moment, però sí que és un obrador 
compartit que vol créixer conjuntament, 
decidint entre totes les que hi estiguin 
produint. Això vol dir que l’obrador és 
cada cop un espai més professional i 
adequat per a produccions diverses, on 
s’hi comparteixen recursos, materials 
i experiències. Confiem també que en 
breu signifiqui aliances de l’obrador 
enfora, en la comercialització dels 

productes, i en produccions conjuntes 
que donin valor afegit als productes. 
També és una font d’ingressos per a Tres 
Cadires, que hem posat molts diners en 
un obrador fins ara infrautilitzat.

On es pot comprar el vostre vi de 
nous?

A quasi 200 establiments! A www.tres-
cadires.cat/botiga hi trobareu un mapa 
amb tots els punts de venda (establi-
ments cooperatius o autogestionats, 
cooperatives de consum, bars, restau-
rants, botigues...)

Podeu explicat la proposta que veu 
impulsar de “Entre totes, lots”?

És de nou, una iniciativa de col•lectivit-
zació. Els lots de nadal normalment els 
fa una sola empresa, que compra els 
productes amb gran marge a les produc-
tores. Crèiem que era molt més interes-
sant fer-ho conjuntament, que diverses 
productores treballéssim plegades d’inici 
a fi. Així aconseguiríem també vendre’n 
més, perquè la implicació és llavors molt 
més gran. En el grup motor d’aquest 
primer any hi érem Menjamiques, 
L’Aresta, Els Corremarges i Tres Cadires. 
Al final, com quan comences un projecte 
col•lectiu, el més important és l’afinitat 
i la confiança, i aquests quatre projectes 
ens entenem molt bé juntes.

L’equip de Tres Cadires, sccl.

L’obrador de Tres Cadires, sccl.
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4.2 Escola del Bosc de Rubió

Per començar, ens podeu explicar què 
són les escoles del bosc? 

L'Escola del Bosc és una proposta inno-
vadora d'educació lliure que parteix del 
concepte de les escoles a l'aire lliure que 
s'han establert amb gran èxit al nord 
d'Europa i altres països del món.

L'Associació per a la infància, l'educació, 
el lleure i el medi natural, L'ESCOLA 
DEL BOSC, és una entitat sense ànim de 
lucre que treballa per tal de fomentar la 
natura com a entorn d'aprenentatge i els 
infants poden tenir la llibertat per ex-
plorar, investigar i experimentar. Vol ser 
una oportunitat perquè els nens i nenes 
potenciïn les seves aptituds intrínseques 
i aspectes tan importants com un sentit 
innat de pertinença i respecte vers la 
natura.

Un arbre sempre agradarà a tots els 
infants. Un animal els hi produirà curi-
ositat i entusiasme. Les composicions 
lliures que facin amb els elements natu-
rals seran obres d'art. El joc que inventin 
quan interactuïn amb la natura estarà 
ple de fantasia i enginy. Córrer i caminar 
en un bosc els emocionarà. Confiem 
plenament en que aquest aprenentatge 
prepararà l'infant íntegrament i que 
d'aquí sortiran homes i dones que, com 
els arbres, albergaran moltes vides dins 
de sí mateixos.

L'Escola del Bosc vol donar una educa-
ció orientada a la col•laboració i no a la 
competitivitat, basada en el respecte a 

la persona i a la seva llibertat i vinculada 
amb l'entorn sociocultural, que sigui 
solidària, de qualitat, no sexista, laica... 
Un lloc obert a tothom, on cadascú pot 
anar al seu ritme i prendre's el temps 
que necessiti per a investigar coses 
interessants, seguint el principi de que 
el camí és l'objectiu.

Volem que els nostres infants i joves 
puguin gaudir d'una formació de per-
sones lliures, autònomes, socials, amb 
consciència crítica, amb responsabilitat, 
potenciant un treball de grup i amb 
capacitat per a realitzar una anàlisi críti-
ca de la realitat amb coneixement.

És un model més consolidat en altres 
indrets del món?

En el Nord d'Europa fa més de 80 anys 
que funciona. També estan esteses pel 
Canadà, Austràlia, Estats Units. En el 
Nord d'Europa estan reconegudes, això 
vol dir que pots triar-la com una concer-
tada o privada. Aquí tot just comença el 
camí de les Escoles Bosc.

Què us va portar a començar aquest 
projecte a Rubió?

La Brigitte i jo ,l'Alba, vàrem coincidir 
treballant en una escola concertada 
i de seguida hi va haver una especie 

Escola del Bosc de Rubió
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d'enamorament professional... i mica en 
mica vàrem començar la nostra aventura 
i projecte de vida. Vàrem saber sobre 
l'existència de les Escoles Bosc i inves-
tigant vàrem saber que a Catalunya no 
hi havia res d'això i fora de Catalunya 
hi havien un parell a la serra de Madrid. 
Així que ens vàrem fer associació i a de-
manar un espai forestal als ajuntaments 
de la comarca de l'Anoia. Mentrestant en 
una escola d'Igualada, El Gabriel Caste-
llà, vàrem poder dur a terme un model 
que vàrem veure a Anglaterra, fer escola 
bosc mixte. Així que en aquesta escola 
pública vàrem plantar un bosc mediter-
rani i fèiem classe en el bosc. I de cop 
ens truquen de Rubió perquè estaven 
rehabilitant l'antiga escola del poble i 
que potser ens interessava dur a terme 
el nostre projecte d'Escola Bosc. Això va 
passar al 2015 i fins avui.

Partiu d’una perspectiva crítica amb 
l’escola convencional. Quins principis 
pedagògics segueix el vostre centre?

El principal principi pedagògic és respec-
tar la CURIOSITAT de l'infant i anar al seu 
ritme. Això queda molt bonic de dir-ho 
i hi han moltes escoles que ho posen 
també com a principi pedagògic però 
no ho compleixen. Nosaltres no tenim 
objectius marcats...el CAMÍ ÉS L'OBJEC-
TIU. Anem trobant i anem parlant de tot 
allò que ens passa convertint les nostres 
vivències en un aprenentatge integral.
Som molt crítiques en la feina que es fa 
a les escoles. Perquè sovint la feina que 
es fa és per agradar als pares i mireu 
quin munt de coses que es fan, i mireu 
quin munt de treballs....i es deixa de 
banda l'essencial. 

Com és el dia a dia a l’Escola del Bosc? 

Marxem cap a les 9:30 cap al bosc. Te-
nim diferents llocs en funció del temps, 
d’on volen anar els infants.... Pel camí 
trobem, aprenem, mirem, ens quedem 
bocabadats, preguntem, cantem... fins 
que arribem a algun lloc on ens assen-
tem i esmorzem. Després cada un i una 

tria que vol fer: caminar una estona més, 
quedar-se allà, inspeccionar un raconet, 
trencar ametlles, mirar un conte o les 
guies... Tornem al refugi cap a les 13h. 
Dinem i la tarda pot ser  molt diferent 
en funció de com estiguin ells i elles, 
potser tenen ganes de llegir una estone-
ta, o pintar, o fer tirolines, o jugar amb 
aigua..... A les 17h. venen a buscar als 
tresors i fins a l'endemà.

Quines edats tenen els nens i nenes de 
l’escola? Quants alumnes i classes hi 
ha?

Tenim dos grups: EL NIIU són infants de 
6 mesos a 2 anys més o menys, quan 
aquell infant comença a caminar i agafa 
certa autonomia ja passa al grup dels 
més grans. En aquí hi han 8 infants i 
tres educadores i sovint tenim noies 
i nois de pràctiques que estan fent el 
Grau d'infantil, TEI o primària o monito-
ra de lleure.
L'altre grup va dels 2 als 6 anys. Estan 
tots barrejats i això és de les coses més 
boniques de veure com s'ajuden entre 
ells i aprenen els uns dels altres. Aquí 
són 25 infants i tres educadores, una de 
les quals és tècnica en fauna salvatge.

Quins valors i coneixements procureu 
treballar amb els nens i nenes? Com us 
hi ajuda estar al bosc?

El bosc és un escenari on trobes tot allò 
que necessitem com a éssers vius, de 
fet és el nostre origen....bé era el nostre 
origen...actualment som l'únic ésser viu 
que li ha donat l'esquena.
És tant senzill conviure amb el bosc que 
qualsevol petita cosa per nosaltres és 
extraordinari.
Nosaltres som del parer que les perso-
netes que tenim el plaer de compartir 
el dia a dia s'han de nodrir d'experièn-
cies i mica en mica formar-se com a 
persones i deixar una mica en segon 
pla els continguts, i els aprenentatges 
més acadèmics... a la fi el que falta en 
aquesta humanitat són persones amb 
una personalitat carregada de honeste-

dat, compassió, generositat, espavilats 
i espavilades, empàtiques... i tot això és 
pot treballar en el bosc , un entorn ideal.

L’ens que gestiona l’Escola del Bosc és 
una associació. Com us organitzeu com 
associació i que us aporta aquest tipus 
de forma jurídica?

Som una Associació i l'Escola del Bosc 
és gestionada per la Junta directiva. Així 
podem accedir a subvencions i altres 
ajudes.

Esteu enxarxats amb altres projectes 
del mateix tipus? Creieu que el vostre 
model d’escola tendeix a estendre’s?

Actualment hem creat la XEBCAT, xarxa 
d'escoles bosc de Catalunya i així podem 
estar en xarxa amb altres escoles bosc 
que s'han obert recentment i que moltes 
de les impulsores han sortit de les for-
macions d'escoles bosc que fem. També 
estem en contacte amb altres escoles 
bosc d'Espanya i del món. 
De fet s'estan estenent per que alguna 
cosa no s'està fent bé... nosaltres sem-
pre diem que som una opció més.

Ens podríeu posar algun exemple de 
com aprofiteu els elements del bosc 
per treballar conceptes amb els nens i 
nenes?

Qualsevol element et pot servir, nosal-
tres com acompanyants hem d'estar 
atentes i tenir aquella mirada apunt per 
quan sorgeix un dubte o una  inquietud.
Fa poc vàrem trobar un senglar mort i 
es tracta de forma natural. Parlem de la 
mort i fins i tot volem seguir el procés 
de la mort d'aquest senglar i com és de 
suposar sorgeixen moltes preguntes.
Pinyes, pals, rastres,....TOT ESTÀ ALLÀ 
NOMÉS CAL FER LA HIPÒTESIS CORREC-
TA I ESPERAR LES CONSEQÜÈNCIES. 
Aprenen a llegir, escriure, sumar, restar, 
fraccions....el bosc és pura matemàtica.

Escola del Bosc de Rubió
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4.3 Pastures de Castelltallat

Quins productes ofereix Pastures de 
Castelltallat?

Pastures de Castelltallat ofereix carn de 
vedella ecològica i brou procedents de 
l’explotació pròpia. També comercialitza 
carn de porc, de pollastre i ous pro-
vinents de productors ecològics propers 
amb qui tenim relació.

Parleu de “bestiar en llibertat” i “cri-
ança respectuosa”, què significa?

El bestiar campa en llibertat i s’alimenta 
del sotabosc,  directament dels camps, 
del farratge que generen els conreus 

de l’explotació i de la farina feta amb el 
gra collit a casa. Les cries viuen com a 
mínim fins als sis mesos amb les seves 
mares. Es nodreixen sobretot amb la 
llet materna i, més endavant, de farina i 
farratge.

Per on pasturen els animals de Pastu-
res de Castelltallat?

Pels boscos i els camps de Castelltallat.

Ens podríeu explicar quin procés 
segueix la carn de Pastures de Castell-
tallat des del seu inici fins que arriba a 
la taula?

Portem els vedells a Mafrica, des que 
aquest escorxador té certificació ecolò-
gica. Des de casa hi tenim un quart i el 
màxim d’animals que traslladem junts 
és de dos. Elaborem, comercialitzem i 
distribuïm directament el nostre pro-
ducte. Això és possible perquè disposem 
d’obrador propi i ens podem adaptar 
ràpidament a les demandes dels consu-
midors, amb una atenció personalitzada. 
No utilitzem conservants, colorants ni 
cap altre additiu durant el procés d’ela-
boració dels aliments. 

Per què és important el tracte per-
sonalitzat i el compromís entre el 
productor i el comprador?

És indispensable per generar, mantenir i 
incrementar la confiança mútua.

Com creieu que vostra iniciativa reper-
cuteix positivament al territori?

Potser per tres raons. En primer lloc 
perquè dona feina a persones del terri-
tori. En segon terme perquè es tracta 
d’una activitat directament vinculada a 
la terra, no és deslocalitzable. Finalment 
perquè ajuda a la prevenció dels incendis 
forestals.

Dieu que menjar Pastures de Castell-
tallat ajudar a prevenir els incendis 
forestals. Per què?

El projecte va sorgir precisament amb la 
idea que el bestiar netegés el sotabosc, Pastures de Castelltallat
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reduís el combustible forestal i això 
facilités la intervenció, si finalment calia. 
Després va venir la comercialització de 
la carn.
És evident que s’han de continuar fent 
aclarides i selecció de tanys. A partir 
d’aquí el ramat va fent la seva feina de 
manteniment.

Quines dificultats econòmiques, admi-
nistratives o socioculturals us trobeu 
els productors de carn ecològica?

Els papers es mengen molt temps. El 
procés documental del seguiment de 
l’activitat és molt feixuc. 

Quins reptes creieu que hi ha en el pro-
cés de comercialització del producte?

Ser capaços d’equilibrar l’oferta i la 

demanda, de manera que a nosaltres 
no ens quedi carn i, al mateix temps, 
els consumidors no es quedin amb les 
ganes. 

Els projectes com el vostre solen en-
xarxar-se amb altres agents del terri-
tori per tal de crear relacions que vagin 
més enllà de la de productor consumi-
dor. Amb qui treballeu vosaltres?

Som persones que continuem vivint i 
estimant el territori i la vida a pagès, tal 
com han fet des de fa segles els nostres 
avantpassats. Ha canviat gairebé tot, 
però això es manté.
Res del que passa al territori ens és aliè. 
En aquest sentit, es fa difícil destriar 
l’activitat de Pastures de la resta de 
coses que intentem fer. Però mirem de 
participar, per exemple, en iniciatives 

de Territori de Masies o d’Actua, en les 
generades per Espurnes Barroques o en 
altres de les ADF (Agrupacions de Defen-
sa Forestal).

Pastures de Castelltallat
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