
QuQuèè veurem aquesta tarda?veurem aquesta tarda?

• Explicació de les iniciatives de distribució i 
consum i divulgació de l'agroecologia a Sant 
Cugat 

• Una iniciativa de producció local: Can 
Monmany

• Context i situació actual del projecte 
agroecològic a Can Monmany

• Relació del projecte amb l'educació per la 
sostenibilitat a Sant Cugat



Recull d'iniciatives socials per la distribuciRecull d'iniciatives socials per la distribucióó, , 
consum, i divulgaciconsum, i divulgacióó de l'agroecologia a Sant Cugatde l'agroecologia a Sant Cugat

Alt Alt

Alt Alt

Alt Alt

Supernatural

Nom Funcionament
Grau d'implicació 
dels membres en 
la gestió

Grau de 
politització

Tipus de 
distribució

Cooperatives de 
consum

La Civada Assambleari
Repartiment 
setmanal al 

local

La Carbassa Assambleari
Repartiment 
setmanal al 

local

Entitats I 
Associacions

El Cabàs
Grup promotor I 

assemblees 
periódiques

Mig Mig
Repartiment 
setmanal al 

local

Horta menja Grup promotor Baix Baix
Repartiment 
setmanal al 

local
L'ortiga Grup promotor

El Putxet

Empreses
L'Hort a casa Gestor autònom Baix Baix

Repartiment 
setmanal a 

domicili

Faves I 
Pèsols Gestor autònom Baix Baix

Repartiment 
setmanal a 

domicili

Botigues de 
comerç just i/o 

productes 
ecològics

Baix Baix Compra a la 
tenda

Marsan Baix Baix Compra a la 
tenda

Gerd... Baix Baix Compra a la 
tenda



I la producciI la produccióó local...on local...on éés?s?
La producció agrícola de Sant Cugat fonamentalment 

eren els cultius llenyosos de secà, els cereals, i l’horta 
a les zones properes a les rieres

L'agricultura s'ha extingit, alhora que les terres agrícoles 
han estat destinades a altres usos

Actualment hi ha un horticultor que manté activitat 
productiva econòmica, i moltes explotacions familiars 
al llarg de les rieres i faldes de Collserola

Sorgiment d'iniciatives i projectes de recuperació de la 
producció local i ecològica



PROJECTE AGROECOLOGIC
per a CAN MONMANY



Qui Som?Qui Som?

Associació l'Ortiga, Grup d'estudi i producció agroecològica.  

Que neixen una xarxa social de:

• Cooperatives i associacions de consum ecològic de Sant Cugat. La Civada, 
el Cabàs i la Carbassa. 100 famílies sòcies.

• Mercat de Pagès. Projecte de mercat local de productes  ecològics, artesans i 
de proximitat de la mà dels seus productors. Ateneu de Sant Cugat.

• L'Hort a Casa, associació de consumidors ecològics amb seu a la Floresta. 
70 socis.

• Grup de mestres i educadors/es ambientals Educació per la Sostenibilitat al 
Llarg de la Vida (Agenda 21 Escolar de Sant Cugat).

• Taula de menjadors ecològics escolars de Sant Cugat. 

DEMANDA DE PRODUCCIÓ ECOLÒGICA LOCAL entesa com a eina de 
manteniment dels espais lliures de Sant Cugat.



•

Finca Can Monmany (Valldoreix), 70 ha forestals 
i 10 ha agrícoles, destinada a sòl de titularitat 
pública (verd urbà, equipaments i forestal)



Estat de ConservaciEstat de Conservacióó de la fincade la finca

Risc d’erosió elevat pels forts pendents.
Moderat amb vegetació forestal
Accentuat en zones agrícoles nues.

Trams baixos dels torrents afectats per: 
Contaminació de les aigües
Degradació del bosc de ribera
Abocaments de deixalles i runa
Esculleres i murs

Total abandó i degradació de la vegetació cultivada
Desaparició progressiva dels camps i espais oberts.
La massa forestal està evolucionant de les pinedes cap a l’alzinar.
Recuperació de la vegetació de ribera deguda a l’abandonament

dels aprofitaments forestals i agrícoles.



PROPOSTA AGROECOLÒGICAPROPOSTA AGROECOLÒGICA

OBJECTIUS GENERALS

• Fer reviure l’agricultura seguint criteris de sostenibilitat, per tal d’assegurar el 
desenvolupament rural de l’espai.

DIMENSIÓ AGRÍCOLA

• Permetre la participació, educar i formar a la població en el procés 
agroecològic i acostar el món rural a la població urbana.

DIMENSIÓ EDUCATIVA, FORMATIVA i 
PARTICIPATIVA

• Establir vies de distribució, comercialització i consum locals properes.
DIMENSIÓ COMERCIAL



LA DIMENSILA DIMENSIÓÓ AGRAGRÍÍCOLA. COLA. 
LL’’agricultura i la ramaderia ecològica.agricultura i la ramaderia ecològica.

OBJECTIUS DE LA RECERCA

• Inventariar la finca

• Dissenyar i planificar una proposta de cultius adaptada a les 
condicions actuals de la finca i a un model de gestió agroecològic.

• Descriure tècnicament la gestió ecològica dels diferents cultius 
proposats per a l’espai

• Dissenyar i planificar una proposta de ramaderia ecològica integrada a 
les condicions agroforestals de la finca.

• Proposar un pla de recuperació i fertilització del sòl de la finca en 
general i un d’específic per a cada cultiu segons les bases de 
l’agroecologia.



LA DIMENSILA DIMENSIÓÓ AGRAGRÍÍCOLACOLA
UbicaciUbicacióó CultiusCultius



LA DIMENSILA DIMENSIÓÓ EDUCATIVA, FORMATIVA I EDUCATIVA, FORMATIVA I 
PARTICIPATIVA. PARTICIPATIVA. 

• Aquesta dimensió convertiria el projecte, no només en una finca 
productiva, sinó que també en una eina multidisciplinaria educativa al 
servei de la població

• Basada en la que es va formular en el projecte Agroecologia periurbana 
a Sant Cugat. Document base per a la redacció del Pla de Gestió i
Desenvolupament del parc rural de la Torre Negra (A.Martín-Aragón, 
2007).



LA DIMENSILA DIMENSIÓÓ EDUCATIVA, FORMATIVA I EDUCATIVA, FORMATIVA I 
PARTICIPATIVA. PARTICIPATIVA. 

EDUCACIÓ AMBIENTAL

• Afegir Can Monmany al programa municipal d’educació per la 
sostenibilitat Agenda21 Escolar (A21E)

• Convertir els espais rurals de l’entorn de Sant Cugat en un marc 
educatiu complex on els estudiants desenvolupin projectes d’acció i 
reflexió

• Aprofitar l’empenta en els darrers anys del treball dels horts escolars 
per a crear aliances de treball amb l'espai rural de Can Monmany.



LA DIMENSILA DIMENSIÓÓ EDUCATIVA, FORMATIVA I EDUCATIVA, FORMATIVA I 
PARTICIPATIVA. PARTICIPATIVA. 

FORMACIÓ

• Pràctiques universitàries i recerques d’estudiants
• Col·laboració amb les universitats
• Formació Professional
• Formació ocupacional en A.E per a discapacitats psíquics.
• Col·laboració amb escoles de capacitació agrària



LA DIMENSILA DIMENSIÓÓ EDUCATIVA, FORMATIVA I EDUCATIVA, FORMATIVA I 
PARTICIPATIVA. PARTICIPATIVA. 

PARTICIPACIÓ

• Participació de la població ciutadana en la restauració ambiental

Ex: Plantacions de revegetació de les comunitats de ribera

• Participació ciutadana en tasques agrícoles puntuals
Ex: Plantada de calçots popular



LA DIMENSILA DIMENSIÓÓ COMERCIAL.COMERCIAL.

•Proposta de comercialització basada en El Mercat Local, la Venta 
Directa i els Circuits Curts de Comercialització.

• Creació de convenis amb entitats que ja existeixin i tinguin especial 
interès en el consum de productes ecològics i locals.

• Creació d’algun conveni amb alguna entitat de restauració i/o petita 
botiga.

• Venta directa als passejants de cap de setmana

• Creació a mig plaç d’una parada al mercat de Pagès quinzenal de Sant 
Cugat del Vallès.



Que s'ha fet fins ara?Que s'ha fet fins ara?

– Reparació de la Mina d'aigua que abasteix 
la finca i instal·lació d'un sistema de reg 
per goteig









– Neteja de feixes, 
llaurat i adobat 
del sòl, 
implantació de 
cultius i 
producció



RecuperaciRecuperacióó de l'antiga vinya i el cultiu de l'oliverade l'antiga vinya i el cultiu de l'olivera



CreaciCreacióó del sistema de comercialitzacidel sistema de comercialitzacióó
• Consolidació del sistema de distribució a 

domicili “L'hort a casa”
• Venta directa a la finca
• Venta en botigues de Sant Cugat i Valldoreix
• Participació en fires i mostres d'agroecologia



Desenvolupament de propostes educativesDesenvolupament de propostes educatives

• Procés incipient, amb camí per davant
• Dos temporades de “Anem a collir olives” amb 8 

escoles del municipi
• Treball de divulgació amb el grup de mestres 

(ESLV) i contacte directe amb escoles



EducaciEducacióó
•A can Monmany: anem a collir olives



MMéés qs qüüestions educatives estions educatives 
agroecològiquesagroecològiques

•Agenda 21 Escolar, horts escolars, agroecologia escolar...

•Mestres, profes i educadors/es agroambientals

•Què puc fer per col·laborar amb l’agroecologia escolar?



MMéés qs qüüestions educatives estions educatives 
agroecològiquesagroecològiques

•Agenda 21 Escolar, horts 
escolars, agroecologia 

escolar...



MMéés qs qüüestions educatives estions educatives 
agroecològiquesagroecològiques

•ESLV



MMéés qs qüüestions educatives estions educatives 
agroecològiquesagroecològiques

•Què puc fer jo per 
col·laborar amb tot això?

AMPA

ONG

Escola

hort
menjador

pagesia

distribuïdora

ESLV

coopes



MOLTES GRÀCIES 

Kevin Fisher

Germán Llerena



PER CONTACTAR AMB EL PER CONTACTAR AMB EL 
.PROJECTE DE CAN MONMANY.PROJECTE DE CAN MONMANY
ORTIGA.GEPA@GMAIL.COM


