
Xerrades Descripció Espai

Xerrada per conèixer l’origen dels nostres aliments, com repercuteix 
en el medi ambient i com podem ser agents de canvi.

SABEM EL QUE MENGEM?

INTRODUCCIÓ A LA
PERMACULTURA

Et convidem a iniciar-te en la permacultura, conèixer els seus principis 
ètics i com es poden aplicar a les nostres vides.

INTRODUCCIÓ A 
L’AGROECOLOGIA

Descobreix què és l’agroecologia, què aporta als models de producció 
i com contribueix a consolidar sistemes més resilients.

EL SÒL, UN ORGANISME 
VIU

Esbrina el que s’oculta en el meravellós món del sòl i com repercuteix 
en l’agricultura.

LLAVORS, FONTS 
DE VIDA

Coneixerem la importància de les llavors i tot el que les afecta en 
l’àmbit de l’agricultura ecològica.

Més tallers i activitats...

Es poden oferir en anglès.Adaptables a les necessitats específiques del 
grup i/o organització

CATÀLEG D’ACTIVITATS PER A 
ADULTS, ENTITATS I EMPRESES 



Tallers

Multiplica les teves plantes! Taller per aprendre com 
fer esqueixos, germinar llavors i petits trucs per     
fer-ho amb èxit.

REPRODUCCIÓ VEGETAL

COMPOSTANT
Reconverteix la teva brossa. Descobreix com aprofitar 
els teus residus orgànics per obtenir un abonament 
natural d’alta qualitat.

Activitats per a empreses

Activitat lúdica i participativa a l’aire lliure dirigida a 
empreses, orientada a potenciar la cohesió i el treball en 
equip mentre aprens les tasques d’un camp agrícola en 
funció de l’època de l’any.

TEAMBUILDING, DEL TECLAT A L’EIXADA

CATÀLEG D’ACTIVITATS PER A 
ADULTS, ENTITATS I EMPRESES 

A més a més...

DIA DE PAGÈS
Viu una experiència participativa realitzant tasques 
pròpies de l’agricultura ecològica i descobreix el valor 
del Parc Agrari del Baix Llobregat.



Assessorament en HORTS
L’ésser humà percep més tonalitats de verd que de cap altre color...

Més enllà d’aquesta estratègia adaptativa, és conegut per tots que el contacte freqüent amb la natura reporta beneficis 

tant a nivell mental com físic.

Viure i treballar en un entorn urbà no està renyit amb la possibilitat de tenir una interacció diària amb les plantes i la terra: 

comptar amb un hort dins l’espai de treball suposa tenir accés a un espai de relació i recreació, d’aprenentatge però també 

de distensió, alhora que ens fa partícips i protagonistes de verdejar les ciutats per a una millor qualitat de vida.

Si us agradaria comptar amb un racó verd i viu a la vostra entitat o empresa, us ajudem amb totes les fases, adaptant-nos 

a les necessitats específiques de l’organització i l’espai.

• Disseny: Es realitza de manera conjunta amb l’organització, tenint en compte 

l’objectiu i els recursos disponibles.

• Implementació:  Desenvolupament de l’hort, podent ser de manera participativa 

amb els treballadors, adequant els espais de cultiu i les mesures a les necessitats 

particulars.

• Dinamització:  Oferim la nostra experiència per a portar el projecte de l’hort amb 

educadors capacitats i/o mitjançant la formació del personal per a poder realitzar les 

gestions de l’espai i el seu funcionament.
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