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Que és el Moviment de Transició?
El Moviment de Transició, conegut també com “Transition Towns
Movement”, treballa per a transformar la societat desigual i
fortament depenent dels recursos energètics fòssils en una
societat justa, resilient, comunitària i protectora de l’entorn. Vol
dotar les comunitats d’eines per fer front a la crisi sistèmica, el
canvi climàtic i un futur sense petroli.

Cardedeu en Transició
El 2011 a Cardedeu, comença a germinar la llavor del Moviment de Transició: un grup de
persones vam visitar “Transició Vilanova”, Cardedeu Autosuficient va passar el documental “In
transition 1.0”
2012, en Juan del Rio de “Transición Sostenible” va presentar el documental “In transition 2.0”
11 d'octubre de 2013, a l'escola EsBiosfera de Cardedeu, va tenir lloc la primera trobada de
persones interessades en conèixer i participar en un procés de transició i el mes de novembre
s’hi va fer el primer curs oficial de transició amb la col·laboració de “Transición Sostenible”,
facilitat per Juan del Rio i Mathieu Durrande. Naixia així Cardedeu en Transició.
Des de llavors, un cop al mes, celebrem el “Berenar de Transició”, un espai obert a persones
interessades en compartir, entendre i aprendre què és el moviment de transició, quins són els
seus objectius i quines són les eines per poder emprendre aquest camí, reflexionar, compartir
experiències i gaudir d’un moment d’especial celebració, el berenar, amb allò que cadascú
decideix portar.
El novembre de 2013, vam crear el grup “Espai de Creació i Desenvolupament”, un grup de
treball estable, amb un grau més de compromís, format per persones interessades en tirar
endavant accions pràctiques en el camí de la transició. Per començar, ens vam plantejar posar
en comú els somnis i les motivacions de cadascú. De mica en mica ha anat prenen força la
idea de promoure projectes concrets a Cardedeu. I és d’aquí d’on surt aquest projecte.

Projecte d'Hort a L'Institut Arquitecte
Manuel Raspall de Cardedeu
El projecte consisteix en fer un hort, amb un espai
de formació al costat, a l’Institut de Secundària
Arquitecte Manuel Raspall de Cardedeu, aplicant
principis de Permacultura, amb l’objectiu de
sensibilitzar i formar a partir de la vivència de
l’hort, l’observació i el treball hortícola.

Per què un hort en Permacultura?
Introducció i context::
Un hort pot tenir múltiples funcions de caràcter social i educatiu: pot ser un
espai d'aprenentatge per a múltiples disciplines, i també un espai de relació,
en un context d'ambient distès i on es pot palpar els beneficis del contacte
amb la terra, amb les plantes, amb la fauna.
Totes aquestes característiques es fan particularment patents en un hort
treballat a partir dels principis de la Permacultura; i és per això que, des de
Cardedeu en Transició, fem una proposta basada en aquest enfocament.
La Permacultura és una disciplina basada en el disseny, mitjançant una sèrie
de principis que sorgeixen de patrons naturals. Aquests principis contemplen
aspectes com la cooperació entre tots els elements (hortalisses, fauna,
humans...) d'un sistema com a manera òptima d'aconseguir la fertilitat i
l'abundància, la importància de reciclar energies, matèria orgànica, aigua..., la
riquesa que representa la (bio)diversitat, etc., fomentant en general uns
enfocaments que tenen un gran valor educatiu.

Precisió:
Per poder dissenyar bé l'espai previst pel projecte, caldrà
una observació i analisi acurats i detallats del terreny,
conjuntament amb converses amb gent involucrada per a
esbrinar les seves necessitats i desitjos. Així doncs, aquí es
presenten simplement algunes idees i tècniques concretes
que se solen trobar en un hort permacultural perquè
s'entengui la línia general del projecte.

* Mentre que no sigui restringit
pel
sistema
de
reg,
el
plantejament de no remoure la
terra ens permet crear bancals
de conreu de formes més
orgàniques que aporten diversitat
i bellesa a l'hort:

* Avui dia, malauradament, quan la gent pensa en horts, pensa
en plagues, però la creació d'un sistema que afavoreix molta
biodiversitat redueix, o fins i tot evita, aquest tipus de
problemes. Aquest enfocament veu la diversitat i la complexitat
d'un sistema com la seva riquesa i allò que el fa estable i
resilient:

* Per aconseguir un entorn més natural i sa, podem mirar també
d'incloure-hi altres elements que, en aparença, no tenen un
enllaç directe amb la producció d'hortalisses, però que, en
realitat, són fonamentals per contribuir a l'equilibri del conjunt:
des d'una basseta, a alguns arbres fruiters, passant per caixesniu o hotels d'insectes:

* Prioritzem el conreu de varietats més antigues, en alguns
casos per ajudar a preservar-les, en altres per la seva millor
adaptació, i molt sovint també per raons gustatives. També ens
fan més independents de les grans empreses agrícoles, tot
suposant que guardem (i/o intercanviem) les seves llavors.
Implicar-se en aquesta important tasca de preservació pot ser
un estímul més per a molts hortolans de totes les edats:

* Si es decideix guardar-se les
pròpies llavors, naturalment també
es
proposaria
preparar-se
el
planter, i, si pot ser, fent servir
compost d'elaboració pròpia, per
anar tancant cicles, i per tant,
apreciant tot el procés que cal
portar a terme des de la llavor fins
que ens mengem l'hortalissa:

En resum, un hort permacultural hauria de
ser un espai ple de vida, on les nostres
intervencions siguin mínimes; que ens aporti
satisfacció, sensacions i salut; i que ens
permeti
gaudir
d'una
abundància
d'hortalisses ecològiques i de temporada,
ajudant doncs a fer-nos apreciar els cicles i
les meravelles de la natura.

Elements que podria tenir l'espai
●

Bancals elevats per al cultiu rotatiu d’hortalisses

●

Espai fix amb plantes aromàtiques

●

Espai fix amb arbres fruiters

●

Sistema de rec gota a gota

●

Porxo o aula per a formació (bioconstrucció)

●

Caseta d’eines (bioconstrucció)

●

Compostadora (bioconstrucció)

●

Galliner (optatiu)

Bioconstrucció: sistemes de constucció amb materials de baix impacte ambiental o ecològic, reciclats o altament
reciclables, o extraïbles mitjançant processos senzills i de baix cost com, per exemple, materials d’origen vegetal i
biocompatibles.

Permabliz Cardedeu
La construcció de l’hort en un dia (cap de setmana)
Permablitz és un fenomen sociocultural i comunitari, originat a
Austràlia. És una contracció formada per " PERMA " de
permacultura, i " BLITZ " de llampec . En el qual a través del poder
de la gent, es transformen espais verds (jardins, terrasses, horts,
patis, parcs , etc.) en ecosistemes d'aprovisionament d'aliments,
paisatge, reciclatge de residus i

atracció i sorgiment de

biodiversitat. Es fa en un dia a través d'un acte lúdic i social on es
convoca un grup de gent amb ganes i tota la feina esta prèviament
planificada i organitzada, així com totes les eines i materials
necessaris.

Micromecenatge
Verkami: http://www.verkami.com/ (tens 40 dies per donar a
conèixer el teu projecte i recaptar el finançament necessari).

Goteo: http://www.goteo.org/ (campanya de 40 dies per a
recaptar el pressupost mínim i 40 dies més per a aconseguir el
pressupost òptim).
Aposta per les llicències lliures: tots els projectes han de ser
transparents i compartir, per exemple, informació sobre el procés
d’elaboració. Combina el finançament amb la col·laboració.

Possibilitat d'espònsors
La idea és que tots els materials i les eines necessaris per
fer l’hort i les construccions que l’acompanyen complexin
criteris ambientals i de proximitat, en la mesura del
possible. Així mateix, prioritzaríem empreses amb algun
valor social o ambiental afegit. Se’ls podria oferir, a canvi
de donar part del material o fer algun descompte, sortir
d’alguna manera com a col·laboradors en el projecte, ...

Grup de treball
Aquest grup, lligat a Cardedeu en Transició, s’encarregaria en un
primer moment de:
●

Dissenyar l’hort amb criteris de Pemacultura (Hort Phoenicurus)

●

Pressupostar-lo

●

Crear el projecte per a micromecenatge

●

Organitzar el Permablitz

Estaria integrat per persones de Cardedeu en Transició, persones
fomades en permacultura, persones de l’institut (professorat,
alumnes, AMPA), …

Manteniment de l'hort
L’hort és viu i cal tenir-ne cura durant tot l’any. Per això cal
preveure i pensar bé qui se’n pot fer càrrec (caps de
setmana, vacances). Una fórmula que se’ns acut és que fos
algú (format en permacultura), que tragués profit del que s’hi
cultiva a canvi de tenir-ne cura. També es podria, potser a
través de Serveis Socials,
tingués necessitat.

buscar alguna família que en

Activitats formatives relacionades
Llocs:
●
Espai de l’hort
●
Aules dels instituts
Modalitats (alguns exemples):
●
Xerrades en horari escolar a alumnes i professorat
●
Tallers de varies sessions per a alumnes o professors en horari
escolar
●
Activitat extraescolar per als alumnes (taller al mateix hort)
●
Cursets de formació del professorat de la zona (es podrien fer
homologats pel Departament)
●
Tallers per a les famílies en horari escolar
●
Tallers o cursets oberts al poble
Continguts:
●
Més teòrics: el moviment de transició, principis de la permacultura,
sostenibilitat a l’escola, ...
●
Més pràctics: com fer compostatge, mantenir els bancals, què i com
cultivar a cada època, control ecològic de plagues, podar els
fruiters, ...

