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“Si l’Educació Ambiental utilitza l’acció educativa intencional per transformar en les 

persones les representacions i les relacions socials que tenen com a objecte indirecte 

l’ambient i l’apropiació, l’ús i la distribució dels recursos naturals en sentit ampli, el seu 

objecte directe i netament educatiu –el canvi i la transformació social- se solapa 

clarament amb l’objecte de l’Educació Social (...) L’acció educativa que es construeix 

amb la intencionalitat de coadjuvar a la superació de la crisi ecològica ha de ser 

entesa com una praxi de naturalesa eminentment social (moral, cultural, política, 

fenomenonològica). És cert que l’Educació Ambiental s’ha caracteritzat moltes 

vegades com un instrument o una pràctica per transformar les relacions humanes 

amb la biosfera, però aquesta lectura és (...) reduccionista i parcial, perquè aquesta 

transformació requereix, com a premissa fonamental, un canvi en les relacions de les 

persones entre sí. L’Educació Ambiental formula i promou un canvi social que ja 

Caride i Meira (2001) van qualificar d’estructural. 

Un altre dels punts de convergència més importants entre l’Educació Ambiental i 

l’Educació Social, que permet parlar de la dimensió social de l’Educació Ambiental o 

de la dimensió ambiental de l’Educació Social, radica en el concepte de qualitat de 

vida, i en la seva integració socialment problemàtica amb els conceptes de qualitat 

ambiental –o sostenibilitat- i equitat social (...) 

L’Educació Ambiental –com a praxi crítica- és social (...) pel tipus de pràctiques 

educatives que exigeix, orientades directament o de forma diferida a estimular l’acció 

col·lectiva per a la transformació social darrere d’una nova racionalitat socioambiental” 

(Iglesias et al, 2007 pp.14 i 15) 
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0. ABSTRACT  

The Ajuntament de Sant Cugat has performed a project, first of its kind in town, that 

implements non-formal learning as a context to introduce the education for 

sustainability through the educational agroecology. This paper has the aim of 

evaluating this project. This project is thought of as a first contact in order to 

consolidate a relationship of cooperation, which will lead to new projects, like a summer 

camp in Cotacachi, Ecuador. 

This new context for the education for sustainability has been chosen to complement 

such that is already offered in formal secondary education and that doesn’t reach its 

optimal potential, as the Ajuntament de Sant Cugat believes. 

With this target, the Departament de Medi Ambient de l’Ajuntament de Sant Cugat got 

in touch with two leisure centres that were going to travel to Marinaleda, very well-

known for its peasant struggle and for its unique organisation as a society to introduce 

new lifestyles to the youngsters. They offered them the possibility to add the 

agroecological perspective to the trip, as well as the chance to extend the project in 

order to end up preparing a summer camp in Cotacachi, Ecuador. 

This paper is a qualitative research that uses reflexive interviewing as a means to 

analyse the experience in Marinaleda and find improvement proposals for future 

projects. 

This research concludes that the convergence between the non-formal education and 

the educational agroecology has a huge potential and satisfies the needs that the 

Ajuntament had detected. 

 



4 

 

ÍNDEX 

0. ABSTRACT .......................................................................................................................................... 3 

1. INTRODUCCIÓ .................................................................................................................................... 5 

1.1 SANT CUGAT, AGROECOLOGIA ESCOLAR I LLEURE ........................................................................................... 5 

1.2 MARINALEDA ......................................................................................................................................... 6 

2. PLANTEJAMENT DEL PROBLEMA I OBJECTIUS .................................................................................... 7 

2.1. PLANTEJAMENT DEL PROBLEMA ................................................................................................................. 7 

2.2 FINALITATS, OBJECTIUS I PREGUNTES DE RECERCA .......................................................................................... 8 

3. MARC TEÒRIC .................................................................................................................................... 8 

3.1 AGROECOLOGIA ...................................................................................................................................... 8 

3.2 L’AGROECOLOGIA ESCOLAR ....................................................................................................................... 9 

3.3 L’EDUCACIÓ EN EL LLEURE: ELS ESPLAIS ...................................................................................................... 10 

3.4 AGROECOLOGIA EDUCATIVA .................................................................................................................... 10 

4. MARC TEÒRIC-METODOLÒGIC ......................................................................................................... 11 

4.1 INFORMACIÓ QUANTITATIVA O QUALITATIVA ............................................................................................... 11 

4.2 LA INVESTIGACIÓ QUALITATIVA: CARACTERÍSTIQUES I DIVERSES METODOLOGIES ................................................. 12 

4.3 LA INVESTIGACIÓ ETNOGRÀFICA ................................................................................................................ 13 

5. METODOLOGIA ................................................................................................................................ 14 

5.1 RECOLLIDA DE DADES ............................................................................................................................. 14 

5.1.1 Estratègies de recollida d’informació qualitativa ..................................................................... 14 

5.1.2 Mètodes de recollida d’informació qualitativa: l’entrevista qualitativa com a instrument de 

recollida de dades .............................................................................................................................. 15 

5.2 ANÀLISI DE DADES ................................................................................................................................. 18 

5.2.1 Mètodes d’anàlisi de les dades ................................................................................................. 18 

5.2.2 Interpretació de dades .............................................................................................................. 18 

5.2.3 Categories d’anàlisi ................................................................................................................... 19 

5.2.4 Construcció d’assercions ........................................................................................................... 22 

6. RESULTATS ....................................................................................................................................... 22 

6.1 ASSERCIONS ......................................................................................................................................... 22 

6.1.1 Estructura del procés ................................................................................................................ 22 

6.1.2 Dimensions del Lleure ............................................................................................................... 23 

6.1.3 Dimensions de l’agroecologia ................................................................................................... 24 

6.1.4 Etapes del sistema alimentari ................................................................................................... 25 

6.2 DISCUSSIÓ DELS RESULTATS I CONCLUSIONS ................................................................................................ 26 

6.3 PROPOSTES .......................................................................................................................................... 28 

7. BIBLIOGRAFIA .................................................................................................................................. 30 

8. ANNEXOS ......................................................................................................................................... 33 

 



5 

 

1. INTRODUCCIÓ 

1.1 Sant Cugat, agroecologia escolar i lleure  

Històricament, Sant Cugat ha estat un municipi amb una forta activitat agrícola que ha 

quasi desaparegut de forma sobtada degut a l’expansió urbanística de Barcelona, 

substituint el caràcter pagès del municipi per una població molt més urbanitzada i de 

nivell adquisitiu elevat. Degut a l’arribada de la crisi l’any 2007, aquesta expansió 

urbanística ha quedat aturada, pel que hi ha autors lligats al moviment ecologista local, 

com Fisher (2008); Solà-Morales (2008); Martín-Aragón i Espinet (2007); Llerena i 

Espinet (2009), que plantegen necessari un retorn cap a l’agricultura.  

Un dels fets que mostren aquesta tendència és la presència d’horts urbans, que es 

posen a disposició de col·lectius necessitats. En el cas de Sant Cugat, l’Ajuntament 

disposa de 30 parcel·les destinades a jubilats, amb un objectiu més aviat de lleure, 

però acaba de posar a exposició pública un concurs de tres terrenys municipals que 

sumen en total 9.700 m2 amb objectius més agroecològics i socials (web municipal).  

A més, Sant Cugat és el municipi en el que, segons les cooperatives de consum, més 

consum ecològic hi ha a Catalunya degut a alguns grans productors com ara Cal Valls, 

Hortec o Biocop, a través del mecanisme de les cistelles dels grups de consum1.  

Dins d’aquest panorama, es va iniciar una etapa2 de construcció de l’Agroecologia 

Escolar (Llerena i Espinet, en premsa) en els centres educatius, amb el motor 

promotor ESLV (Educació per la Sostenibilitat al Llarg de la Vida), un grup de treball3 

que ha reunit mensualment durant 7 anys docents representants de gairebé tots els 

centres públics de Sant Cugat i de totes les etapes (escola bressol, primària i 

secundària), personal municipal, personal universitari i la nova figura dels educadors 

agroambientals4. L’eina principal ha estat dels horts escolars ecològics, passant de 4 a 

40 espais d’hort escolar des del 2007 al 2012. Aquests permeten als alumnes 

participar en primera persona la producció d’aliments, i permet a l’escola oferir 

experiències que vinculen la comunitat amb el territori. 

                                                           
1
 Segons la Montse Valderrama, gerent de l’Associació de Consum Ecològic de Sant Cugat, “el Cabàs” 

(comunicat personalment el 3 de març de 2013). 
2 L’any 2006 l’Ajuntament i la UAB van signar un conveni de col·laboració per estudiar l’agroecologia 
escolar, que es va començar a practicar a les escoles de Sant Cugat com a cas de col·laboració entre 
comunitat i escola.  
3 Pertany al Pla de Formació de docents dels Serveis Educatius del Departament d’Ensenyament de la 
Generalitat de Catalunya 
4 Aquesta nova figura ha estat objecte d’un TFG de Ciències Ambientals de la UB anterior, a càrrec de la 
Gema Liberato (Liberato et al, 2013). 
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Aquest últim any, però, això arriba a un final, ja que la participació està disminuint, i el 

conveni amb la UAB s’ha acabat, pel que s’ha considerat que és el moment de tancar 

el cicle. Tanmateix, l’any que ve l’ajuntament es planteja centrar-se en secundària per 

diverses raons. Les activitats a secundària sempre han estat complicades de fer 

funcionar, i moltes de les que s’han fet fins ara no aprofiten tot el seu potencial. 

Aprofitant que hi ha desig de continuïtat per part dels docents de secundària, es vol 

potenciar aquesta etapa, més encara tenint en compte que els nous alumnes porten 

treballant l’agroecologia des de primària o infantil. S’ha proposat tractar l’agroecologia 

de forma paral·lela des de l’educació formal i la no formal, aprofitant el potencial de 

motivació per ser un àmbit de participació lliure.  

Sant Cugat té diversos centres de lleure que treballen des de fa molts anys. L’origen el 

poden tenir a la parròquia, al Club Muntanyenc, als moviments escoltes o als districtes. 

Han desenvolupat molts projectes i moments de coordinació, com ara la Coordinadora 

d’Entitats del Lleure (CEEL), i col·laboracions amb l’educació formal, com per exemple 

l’acollida d’infants i joves de famílies immigrants.  

Entre aquests centres trobem l’esplai Sarau i l’esplai Pica-Roca, que durant la 

Setmana Santa del curs 2013-2014 planejaven fer un viatge a Marinaleda com a part 

d’un projecte que té l’objectiu de sensibilitzar els joves aproximant-los a diferents 

realitats socials i estils de vida diferents.  

Com que el projecte era compatible amb la introducció de l’agroecologia, l’ajuntament 

s’hi va posar en contacte per oferir-los la possibilitat de què els acompanyés una 

educadora ambiental amb estratègies educatives sobre el tema.  

1.2 Marinaleda 

Marinaleda és un municipi al nord-oest de la província de Sevilla, a la comarca 

d’Estepa, entre Estepa i Écija, a la Conca del Genil. Amb una població de 2.646 

habitants, l’Ajuntament5 ha desenvolupat projectes alternatius de caire polític, 

econòmic i social, que són interessants per a constatar la praxis d’una filosofia de vida 

que defensa la pau, la participació ciutadana i la defensa de la dignitat de les 

persones6. 

                                                           
5
 Presidit pel conegut alcalde Sànchez Gordillo, de la CUT (Candidatura de Unidad de los Trabajadores) i 

diputat de Izquierda Unida. 
6 L’escut del poble ja reflecteix genèricament els valors en què es basen les seves pràctiques: els colors 
verd, blanc i vermell, que representen la utopia, la pau i la lluita respectivament, així com la 
representació del poble, símbol de l’esperit col·lectiu i el colom de la pau, que convida a una dinàmica 
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Dels diversos projectes portats a terme en aquests anys de govern, en destaquem: 

- La reconversió de les terres de secà en terres de regadiu, amb la finalitat de 

començar el procés d’expropiació. 

- L’organització de la Cooperativa El Humoso, cortijo expropiat al Duc de 

l’Infantado, després de moltes lluites populars els anys 80 i que representen 

1200 hectàrees de terreny7.  

- El desenvolupament de l’ecoagricultura, clau en el desenvolupament rural 

sostenible. 

- El funcionament assembleari, que es porta a terme quasi quinzenalment al 

Sindicat (SAT: Sindicat Andalús de Treballadors) 

- La gestió del tema de l’habitatge, que afavoreix que tot treballador hi tingui 

accés de forma econòmicament raonable, a canvi d’un compromís de treball 

(auto-construcció). 

- La potenciació de la indústria, derivada de la producció agrícola, en aquest cas 

de pebrots, carxofes, faves, oli i olives. En un futur, hi ha el somni 

d’implementar-ho amb projectes com la creació d’una línia de fred o inclús 

d’aliments precuinats. 

 

2. PLANTEJAMENT DEL PROBLEMA I OBJECTIUS 

2.1. Plantejament del problema 

Dins d’aquest context, l’Ajuntament busca complementar l’agroecologia escolar amb 

una alternativa per secundària basada en l’educació en el lleure que ofereixen els 

esplais. Combinar, però, l’educació en el lleure i l’agroecologia educativa és un repte 

que fins ara no s’ha realitzat, i cal esbrinar quines estratègies poden ajudar.  

 

 

 

                                                                                                                                                                          
de canvi constant en un clima pacífic. Finalment, el sol i els camps indiquen l’atenció específica que es fa 
al vessant, no solament de producció camperola, sinó també al repartiment just de la terra i la 
conservació del planeta. 
 
7 Apart de les qüestions relatives a la producció, aquest fet constitueix un pas endavant en l’eliminació 
de l’atur, l’emigració, les relacions laborals injustes d’explotació i la potenciació de  reptes col·lectius. 
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2.2 Finalitats, objectius i preguntes de recerca 

Aquesta recerca pretén plantejar-se com impulsar la simbiosi entre el lleure i 

l’agroecologia escolar en una agroecologia educativa en què educació formal i no 

formal col·laborin.  

Objectius:  

 Avaluar l’experiència de visita per part del grup de lleure a la realitat de 

Marinaleda amb el suport del Departament de Medi Ambient. 

 Trobar punts forts i febles d’aquest nou marc de cooperació.   

Així doncs, ens plantegem les següents qüestions:: 

- L’educació en el lleure pot contribuir en la realització d’activitats per treballar 

l’agroecologia educativa? 

- Pot l’agroecologia educativa oferir un enfoc d’interès perquè els centres de lleure, 

com són els esplais, assoleixin els seus objectius? 

- Hi ha cap manera de què els esforços, com succeeix a l’educació formal, arribin a 

tothom? Val la pena centrar esforços en només una porció dels infants en 

comptes de dedicar esforços a arribar al màxim de gent possible? És un 

complement a l’educació formal? 

 

3. MARC TEÒRIC 

3.1 Agroecologia 

El concepte agroecologia es defineix actualment de diferents maneres segons els 

autors. Alguns (Wezel et al, 2009), parlen de tres agroecologies diferents:  

1. L’agroecologia com a disciplina científica interdisciplinar formada a partir de 

l’agronomia i l’ecologia primer i després amb l’aportació de les ciències socials. 

2. L’agroecologia com a tècnica agrícola (l’agricultura ecològica, la permacultura, 

etc.). 

3. El moviment social que s’anomena agroecològic i que lluita per la sobirania 

alimentària, com ara La Via Campesina (LVC, 2014).  
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Però altres autors, com Sevilla Guzmán (2010), defineixen l’agroecologia8 com un tot 

complex i articulat, entenent que les “tres agroecologies” de Wezel són en realitat tres 

fonts epistemològiques (tres llenguatges diferents: el científic, el tradicional camperol-

indígena i el dels moviments socials). Aquesta definició d’agroecologia la fa 

transdisciplinar i pluriepistemològica (Llerena i Espinet, en premsa). 

En aquest concepte, molt socioambiental, són importants tant la dimensió tècnico-

productiva, com la socioeconòmica i la política.  

3.2 L’agroecologia escolar 

L’agroecologia escolar és una praxi educativa que utilitza l’agroecologia com a 

referent, orientant-la cap a l’educació (Llerena i Espinet, en premsa). 

En el cas de les escoles, parlem d’agroecologia escolar quan s’utilitza el treball més 

bàsic del món, la producció d’aliment, per tractar temes com l’educació per la 

sostenibilitat. Segons els autors, l’objectiu és l’aprenentatge a través de la 

transformació del sistema alimentari escolar, que seria una representació del que és el 

sistema alimentari global, però a una escala en la que els infants hi poden intervenir i 

sentir s’hi implicats. Aquest sistema ve definit per tres àmbits: el productiu (hort 

escolar), el de transformació de l’aliment (cuina escolar i tallers de cuina) i el de 

consum (menjador escolar). 

Aquesta educació es fonamenta en tres dimensions: 

1. La dimensió ambiental o ecològica és aquella en la que es tracta la temàtica 

mediambiental o de sensibilització amb la natura. L’hort escolar permet 

l’entrada de l’ecologia a la dinàmica escolar, per exemple. 

2. La dimensió social és la que treballa les relacions humanes al voltant de 

l’aliment, la que promou una nova manera de treballar a classe, i també la que 

promou la relació escola-comunitat. 

3. La dimensió tecnològica tracta el treball físic, les feines que s’ha de dur a 

terme per produir aliment. Segons els autors, a l’educació bàsica hi ha una 

                                                           
8
 L’agroecologia és definida per Sevilla Guzmán (2006) com "el manejo ecológico de los 

recursos naturales a través de formas de acción social colectiva que presentan alternativas al 
actual modelo de manejo industrial de los recursos naturales mediante propuestas, surgidas de 
su potencial endógeno, que pretenden un desarrollo alternativo desde los ámbitos de la 
producción y la circulación alternativa de sus productos, intentando establecer formas de 
producción y consumo que contribuyan a encarar la crisis ecológica y social, y con ello a 
enfrentarse al neoliberalismo y a la globalización económica."  
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mancança de treball manual (en general només es tracta a l’assignatura de 

plàstica). En aquesta dimensió és on radica sobretot la importància dels horts 

escolars (Llerena i Espinet, en premsa). 

3.3 L’educació en el lleure: els esplais 

Segons Trilla (1999), els centres d’esplai són una de les formes institucionals 

d’intervenir educativament en el lleure, ja que compleixen tres condicions: actuen 

durant el temps d’oci (el temps disponible dels infants i joves), proposen activitats que 

són pròpies del lleure, i es plantegen, de forma intencionada i explícita, l’assoliment 

d’objectius educacionals.  

El lleure, en el marc d’un centre d’esplai, esdevé una eina educativa diferent però 

complementària a l’educació formal. Des d’una filosofia concreta que defineix una 

visió de l’home i del món determinada, organitza una sèrie d’activitats que permeten 

sensibilitzar els infants i treballar valors i conceptes de forma participativa per assolir 

els objectius proposats.  

Des de l’educació en el lleure, els centres d’esplai es proposen produir un impacte 

sostingut en les vides dels infants, adolescents i joves que acompanyen... i l’eina 

fonamental per a fer-ho és generant experiències memorables, experiències  vitals que 

eduquen en el moment en que es realitzen i cada vegada que es recorden. Trilla 

(1999) 

Els centres d’esplai, com a espais d’educació en el lleure, volen contribuir a 

desenvolupar  habilitats, aprenentatges, actituds, valors... a partir d’experiències 

viscudes, el sentit de pertinença i mitjançant referents significatius (els monitors) que 

ho transmetin als infants i joves des de la proximitat. 

Per tot això, els centres d’esplai, com a centres de lleure són una eina que 

complementa la feina de les escoles, per fer front als reptes de la societat actual 

(Subirats i Albaigés, 2006). Aquest treball conjunt s’ha de basar en la capacitat de 

compartir objectius, consensuar línies de treball i crear noves visions de futur (Palacín i 

Padrós, 2006, p.148) 

3.4 Agroecologia educativa 

Cal aclarir que, per definició, l’agroecologia escolar es situa dins del context de 

l’escola, i molts dels àmbits o eines que utilitza (hort escolar, cuina escolar, menjador 

escolar...)  no són aplicables a l’experiència amb l’educació en el lleure. Tanmateix, el 
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tractament de les diferents dimensions de l’agroecologia escolar o els diversos àmbits 

del sistema alimentari sí que es poden extrapolar a l’esplai utilitzant eines i recursos 

diferents, com pot ser un viatge a veure com funciona el sistema en la vida real. 

Aquesta adaptació és el que anomeno agroecologia educativa, que engloba 

l’agroecologia escolar i la tractada des de l’educació en el lleure, i és la que posem en 

pràctica en aquest projecte.  

L’agroecologia educativa, per tant, es caracteritza pels àmbits del sistema alimentari 

(producció, transformació, consum), per les diferents epistemologies (llenguatges 

científic, no científic i dels moviments socials) i per les dimensions ambiental, social i 

tecnològica, propis de l’agroecologia escolar; però també per la filosofia, l’organització, 

la participació i la sensibilització propis del lleure. 

 

4. MARC TEÒRIC-METODOLÒGIC 

4.1 Informació quantitativa o qualitativa 

Abans de recollir les dades per fer l’avaluació, haurem de decidir amb quin tipus 

d’informació voldrem treballar, de forma que sigui el més ajustada al tipus de 

conclusions i d’avaluació que en volem fer. En aquest cas, al tractar-se d’una 

avaluació en la que hem de tenir en compte l’opinió de diverses persones, podem 

extreure informació de dos tipus. Johnson, B., & Christensen, L. (2008). 

La investigació quantitativa és aquella relacionada amb la recol·lecció de dades en 

forma numèrica. Això facilita l’anàlisi i la creació de resultats, ja que es poden utilitzar 

eines empíriques o estadístiques per extreure conclusions. Es parteix d’una hipòtesi o 

model preconcebut i s’avalua la seva veracitat o el seu ajustament amb la realitat. 

Aquest tipus de mètodes utilitza escales, enquestes o qüestionaris. 

La investigació qualitativa, en canvi, estudia fenòmens no quantificables, interessant-

se més en l’experiència tal i com la viu el participant que en resumir les dades en 

generalitzacions. Així doncs, el seu objectiu és aprofundir en el coneixement del tema 

tenint en compte la complexitat de la realitat, incloent també els aspectes més 

subjectius d’aquest. Per fer això, es centren en uns quants casos que es consideren 

aclaridors per definir l’experiència, i es recullen dades en forma d’entrevistes, historials 

o l’observació. Com que els investigadors disposen només de dades narratives no és 

possible fer anàlisis estadístics. S’utilitza molt en ciències humanes i socials. 
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Erikson (2011) diu que la recerca qualitativa, en molts casos, s’ha de fer prèviament a 

plantejar-se fer una recerca quantitativa, ja que permet delimitar quines són les dades  

d’interès, per després dedicar els esforços a quantificar-les. 

En el nostre cas, pretenem fer una avaluació d’una activitat que està enfocada a 

generar un impacte social cap a un grup de joves, pel que ens interessa més la visió 

personal de l’experiència d’aquests, així com la dels monitors i la dels educadors 

ambientals que els van acompanyar, que dades numèriques, que resultarien massa 

generals i poc aclaridores per extreure informació útil per desenvolupar experiències 

futures. 

4.2 La investigació qualitativa: característiques i diverses metodologies 

Abans de fer la investigació en si, convé aprofundir en les característiques de la 

investigació qualitativa, especialment pel fet que aquesta pot ser enfocada des de 

diversos punts de vista depenent de la orientació que tinguin. Poden estar orientades 

cap al canvi i presa de decisions o cap a la comprensió de l’objecte d’investigació 

(Folgueiras, 2009). En aquest cas, no ens interessa tant avaluar un canvi o valorar les 

decisions preses (no com a objectiu principal), sinó entendre com es va desenvolupar 

l’experiència i si es van complir els objectius de manera satisfactòria. Això permetrà la 

valoració de l’activitat i l’estudi de la seva viabilitat com a model per a futurs projectes. 

Un cop definit això, dins dels tipus d’investigació orientats en aquest sentit, podem 

trobar diverses plantejaments de recerca que podem utilitzar (veure taula 1). 

L’estudi de casos Es centra en fer una exploració exhaustiva de l’impacte 
d’una unitat singular. Entenem unitat singular com una 
innovació, un nou pla d’estudis, una renovació 
curricular...  

La investigació fenomenològica Busca les percepcions o significats dels participants 
envers l’experiència en la  que es focalitza l’estudi amb 
una perspectiva èmica, és a dir, donant importància a la 
percepció dels observadors i/o participants, més que en 
els fets en si. Té l’ambició d’estudiar el món tal i com es 
presenta un cop ha estat filtrat per la consciència. És a 
dir, la visió subjectiva del món per reduir les experiències 
al seu significat real.  

El mètode biogràfic Té com a objectiu estudiar la vida i experiències d’una 
sola persona. La informació es pot extreure de la 
persona en qüestió o de la gent propera mitjançant 
entrevistes, o mitjançant l’anàlisi de documents històrics, 
en cas de què fer les entrevistes no sigui possible. 

La investigació etnogràfica Té caràcter holístic, ja que intenta entendre la 
experiència en la seva totalitat, tenint en compte tots els 
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punts de vista. Utilitza la via inductiva com a eina i té 
caràcter èmic. Les dades es presenten situades dins del 
seu context i lliures de judicis de valor. També és pot dir 
que té caràcter reflexiu. 

 Taula 1: Metodologies d’investigació qualitativa (Folgueiras, 2009) 

De tots els plantejaments possibles, tant la investigació fenomenològica com fins i tot 

l’estudi del cas es podrien utilitzar per assolir el nostre objectiu. Tanmateix, la que 

ofereix uns resultats més interessants per fer una valoració més completa és la 

investigació etnogràfica, ja que ens permetrà tenir en compte els diversos punts de 

vista dels participants, i ens permetrà contextualitzar les dades extretes. Tot i així, cal 

dir que hi ha autors, com Stephen Wilson, (1977) que utilitzen com a sinònims la 

investigació fenomenològica i la etnogràfica, ja que la seva diferencia és molt subtil.  

4.3 La investigació etnogràfica  

Etimològicament, l’etnografia és l’estudi descriptiu (graphos) de la cultura (ethnos) 

d’una comunitat (Aguirre Baztán, 1995). 

Per tant, originàriament es definia com un mètode d’investigació que observa les 

pràctiques culturals d’un grup social i el seu mode de vida. En el seu origen s’utilitzava 

com a mètode per entendre comunitats aborígens. Més tard, la seva aplicació és va 

ampliar. 

Rodríguez et al. (1996) defineix l’etnografia com un mètode d’investigació pel que 

s’aprèn la forma de vida d’una unitat social concreta, entenent com a unitat social una 

família, una classe, un claustre de professors o una escola. Això obre tot un nou ús a 

la metodologia, que ara és un dels mètodes més populars per analitzar la pràctica 

docent i per analitzar les qüestions descriptives i interpretatives d’un àmbit 

sociocultural concret (Murillo, web de la Universidad Autónoma de Madrid). 

 “La etnografía es un proceso sistemático de aproximación a una situación social, 

considerada de manera global en su propio contexto natural. El objetivo fundamental y 

el punto de partida que orienta todo este proceso de investigación es la comprensión 

empática del fenómeno objeto de estudio. 

La etnografía se interesa por lo que la gente hace, cómo se comporta, como 

interactúa; se propone descubrir sus creencias, valores, motivaciones…etc.”  

(Murillo, web de la Universidad Autónoma de Madrid, p.2) 
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Segons Del Rincón (1997), les característiques que defineixen una investigació 

etnogràfica són:  

Caràcter èmic Té la intenció d’aprofundir en un fenomen social des de la perspectiva i visió 
subjectiva dels participants. Valora més les opinions personals que els fets 
en sí. 

Suposa una 
permanència 
relativament 
llarga 

L’observador o els informadors han d’haver viscut l’experiència amb un 
marge suficient de temps com per entendre la realitat social del grup. Això 
permetrà comprendre els diversos comportaments i relacions que es duen a 
terme. Aquesta característica és un reflex de l’etnografia en el seu origen, on 
l’investigador ha de quedar-se a viure amb la cultura que estudia per 
entendre-la

9
.  

És holística i 
naturalista. 

Recull diversos punts de vista, cosa que permet una visió de la realitat en 
conjunt. No parlem només de diferents visions internes de diversos 
participants, sinó també el punt de vista de l’investigador, que actua com a 
punt de vista extern, i ajuda a fer de nexe entre els participants i la resta del 
món. 

Té caràcter 
inductiu. 

Es basa en l’experiència i les observacions dels participants per extreure 
models, hipòtesis o teories que permetin explicar o entendre l’objecte 
d’estudi. 

Taula 2: Característiques de la investigació etnogràfica. (Del Rincón, 1997) 

5. METODOLOGIA 

5.1 Recollida de dades 

5.1.1 Estratègies de recollida d’informació qualitativa  

Per extreure informació qualitativa es poden utilitzar diverses eines, que podem 

classificar en tècniques directes o indirectes (Folgueiras, 2009). 

Les tècniques directes permeten l’extracció de la informació de primera mà i tenen 

l’avantatge que pots indagar tant com sigui necessari. La simple observació és una 

d’aquestes tècniques, molt útil pel fet que no només pots experimentar l’experiència en 

persona, cosa que et converteix en un element útil més per l’estudi, sinó també perquè 

et dóna moltes facilitats a l’hora de trobar incongruències o de treure temes 

interessants que els participants poden passar per alt. 

Una altra tècnica directa que es pot utilitzar són les entrevistes qualitatives. Aquestes 

es poden combinar o no amb l’observació, però no ho requereixen. Això permet que, 

en el cas que no hagi estat possible participar-hi directament, l’investigador segueixi 

                                                           
9
 En el nostre cas serà suficient amb què els informadors hagin viscut l’experiència de primera 

mà. 
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tenint un control sobre la informació que rep, ja que pot preguntar, introduir o centrar-

se en els temes que més li interessin. 

Les tècniques indirectes són aquelles que no permeten interacció amb els participants, 

ja que es basen en la recollida de documentació, i en l’anàlisi d’aquesta. Els 

documents poden ser oficials, com revistes, diaris, expedients o estatuts, però també 

poden ser escrits o gravacions personals, com diaris, cartes o autobiografies. 

Aquestes tècniques són útils quan és impossible fer contacte amb els informants, de 

vegades fins i tot perquè ja no són vius. Tanmateix, la manca d’interacció amb aquests 

limita molt la informació que se’n pot extreure, ja que no es té cap tipus de control 

sobre el que s’explica ni en quina extensió. Això prové de què es depèn molt de la 

qualitat dels documents i de l’adequació a l’objecte d’investigació, cosa que no sempre 

s’aconsegueix. 

Totes aquestes tècniques són intercanviables entre elles i es poden combinar en la 

mesura que convingui segons cada cas, i segons els recursos de què es disposin, fins 

i tot entre directes i indirectes. En un cas en què no disposem de massa testimonis, 

per exemple, potser la investigació queda molt incomplerta i interessa recórrer a una 

recerca documental per contrastar informació i omplir forats en les experiències 

explicades. 

En el nostre cas, com que no hi vaig participar, l’observació queda fora de joc, i 

tampoc hi ha cap tipus de document o bibliografia a investigar. Precisament, un dels 

interessos d’aquesta recerca és que construeix dades que no existeixen fins ara. Per 

altra banda, però, disposem d’accés als participants, cosa que ens permet utilitzar 

mètodes qualitatius directes com a estratègia principal.  

5.1.2 Mètodes de recollida d’informació qualitativa: l’entrevista qualitativa com a 

instrument de recollida de dades 

L’entrevista és una tècnica per obtenir informació de forma oral i personalitzada sobre 

successos vívids i aspectes subjectius dels informants en relació a la situació 

estudiada. Permet interpretar la realitat a partir de les percepcions i opinions del 

subjecte expressats amb les seves pròpies paraules. (Corbetta, 2010).   

Tipus d’entrevista: Segons el grau d’estructuració, podem classificar les entrevistes 

en estructurades, no estructurades i semiestructurades (veure taula 3). 

Entrevistes 
estructurades 

L’investigador planteja un guió preestablert amb les preguntes de 
forma prèvia, deixant poc marge a l’entrevistat de sortir-se del guió. 
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Les preguntes acostumen a ser tancades, de sí o no. Busquen una 
resposta determinada. Exemple: entrevistes de feina. 

Entrevistes no 
estructurades 

Sense guió previ. L’investigador construeix l’entrevista a partir de les 
respostes que va donant l’entrevistat, i del coneixement propi sobre les 
matèries tractades. Cal una enorme feina de documentació per part de 
l’investigador, ja que ha de ser capaç de mantenir un coneixement 
adequat sobre tots els temes que es tracten. 

Entrevista 
semiestructurada 

Amb guió, però es planteja com una guia sobre quina informació es vol 
obtenir. Les preguntes són més obertes que en l’entrevista 
estructurada. Permeten captar més matisos i enllaçar els temes 
tractats, sempre tenint en ment quins temes es volen tractar, pel que 
l’entrevista no es pot desviar tant com en el cas de les no 
estructurades.  

Taula 3: Estructura de les entrevistes (Corbetta, 2010 ) 

El model que utilitzarem nosaltres és el de l’entrevista semiestructurada. És el més 

adequat per una investigació etnogràfica, ja que permet que els entrevistats tinguin 

marge per expressar les seves opinions i puguin introduir temes o idees que ells 

considerin importants que no estaven recollits originàriament en el guió de l’entrevista, 

mentre que, per altra banda, l’investigador pot assegurar que es tractaran una sèrie de 

temes comuns que permetran un anàlisi adient de les diverses entrevistes.  

L’entrevista reflexiva: Segons Szymosky et al. (2004) l’entrevista reflexiva és una 

modalitat que permet a l’entrevistat fer reflexions i valoracions, pròpia dels processos 

avaluatius. Ha de dur-se a terme en un ambient de diàleg distés, el més profund 

possible, semi-dirigit (l’estructura escollida és adequada), en el que l’entrevistador 

també faci un retorn d’informació sobre tot el que l’entrevistat desitgi saber, per establir 

una igualtat de condicions10. 

Aquestes entrevistes les faré jo mateix, lo que permetrà assegurar que l’entrevista 

cobreix tot el que vull saber i ens permet tenir un coneixement més profund del que 

s’hi explica. El període de pràctiques realitzat a l’Ajuntament m’ha facilitat aquesta 

possibilitat.  

Triangulació de les dades: La triangulació és el procés de recollir les dades des de 

múltiples percepcions o amb mètodes diferents. Això permet compensar les variacions 

d’opinió que podem trobar en cada punt de vista al comparar les dades entre elles i 

aporta rigor a les conclusions. Stake, (1998); Guba & Lincoln, (1989). Per fer-ho, 

                                                           
10 Per facilitar aquest ambient, abans de començar cada entrevista, dedicaré un espai per explicar qui 
sóc, què anem a fer exactament i el perquè de l’entrevista, així com per informar de que l’entrevista 
serà gravada. Això no queda plasmat a les transcripcions, ja que fins que no queda tot clar i no es 
mostren conformes no poso en marxa la gravadora, ja que podria incomodar l’informador, però es pot 
consultar a l’annex 1.1.  
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incloem entrevistats que representin els diversos actors participants per assegurar que 

es cobreixen totes les perspectives possibles. En aquest cas, podem dividir els 

participants segons en les següents tipologies: Ajuntament de Sant Cugat, monitors i 

joves. 

Mostra: D’aquests actors, seleccionem una mostra el màxim representativa possible 

que serveixi per la recollida de dades a través de l’entrevista (veure taula 4).  

Ajuntament de Sant Cugat:  
- Estudiant de CCAA: practicant de 
l’Ajuntament en el moment que es va dur a 
terme l’activitat. Acompanyant dels esplais al 
viatge com a educadora ambiental 
- Tècnic de Medi Ambient de l’Ajuntament de 
Sant Cugat: impulsor de la idea d’incloure la 
dimensió ambiental a l’experiència. 

De l’Ajuntament entrevistem tots els actors implicats. 
 

Monitors: dos diferents, un de cada esplai 
implicat 

Per tenir en compte 1) els possibles matisos que 
puguin sorgir dels diferents punts de vista individuals 
de cadascú, i 2)  diferències entre esplais. Es busca 
una mostra representativa dels actors, així com 
accés a més informació.  

Joves: quatre, dues noies i un noi de l’esplai 
Pica-Roca i un noi de l’esplai Sarau 

Aquesta selecció ha estat molt depenent de les 
disponibilitats dels joves, però tenim la sort de 
disposar de mostres dels dos esplais. S’ha fet una 
única entrevista als quatre joves alhora degut a la 
limitació de temps. Això pot haver reduït les 
aportacions dels joves respecte al que podrien haver 
opinat sols, però per altra banda, ha contribuït a què 
se sentissin còmodes a l’entrevista, cosa bàsica a 
l’entrevista reflexiva.  

Taula 4: Mostra 
 

Les preguntes: guions 

Per fer l’entrevista, utilitzarem un guió que ens serveixi de guia per desenvolupar 

l’entrevista. Al ser una entrevista semiestructurada, ens interessa fer un guió que 

permeti que l’entrevistat ens expliqui amb les seves paraules l’experiència, però que, 

en cas de que no entri en algun tema, permeti a l’investigador introduir-lo. Les 

preguntes fetes a l’entrevista variaran segons l’entrevistat (el tècnic de medi ambient, 

per exemple, no va participar al viatge en sí, pel que les preguntes sobre el viatge no 

tindrien cap sentit). A la taula 5 es mostra la construcció de les preguntes. El guió 

definitiu es troba a l’annex 1. 

Parts de l’entrevista Justificació 

Coneixença Crear un ambient distés. També aporten 
informació sobre la vinculació que té l’informador 
amb l’esplai o amb activitats similars. 

Percepció prèvia al viatge Contrastar si una valoració té una càrrega 
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(negativa o positiva) degut a què les expectatives 
prèvies de l’informador s’han complert o no

11
.  

Sobre l’experiència a Marinaleda Recollir el que van fer allà i el que n’opinen. 

Valoració personal i dinàmica final Trobar de forma més directa el que va tenir molt de 
pes positiu, així com el que va destacar per la 
necessitat de millorar-ho. 

Sobre la resta de participants Valorar la cohesió entre els dos esplais i entre els 
educadors ambientals i el grup.  

Sobre experiències futures Valorar la disposició dels actors de continuar fent 
més projectes

12
. 

Taula 5: Preguntes de l’entrevista.  

5.2 Anàlisi de dades 

5.2.1 Mètodes d’anàlisi de les dades 

Per poder analitzar les entrevistes, farem un comentari interpretatiu amb cites de les 

entrevistes, Erikson (1989), per deixar en tot moment constància d’on hem extret la 

informació que tractem. Aquest comentari tindrà estil narratiu, ja que es parteix de la 

narració cronològica dels diversos actors. Aquest estil té funcions retòriques, 

analítiques i probatòries. 

5.2.2 Interpretació de dades 

La interpretació de dades es farà en diferents nivells que duran a la creació 

d’assercions (veure taula 6). Una asserció, segons Erickson (2011) i Stake (2007), és 

una afirmació construïda un cop contrastada la informació de les diverses fonts sobre 

un mateix tema. Un exemple hipotètic seria: els dos monitors afirmen en algun moment 

que una activitat ha anat molt bé, però la resta d’actors diu que va ser molt avorrida i 

que no en van treure res de profit, podríem extreure l’asserció: “sembla que l’activitat 

en qüestió ha estat poc interessant pels que l’han rebut, tot i que els monitors en van 

sortir contents”. Això ens donaria informació sobre si s’estan plantejant les activitats 

adequadament. 

 

primer nivell  

d’interpretació 

Transcripció de les entrevistes. Aquest permet tenir una sèrie de 
documents base sobre els que començar a treballar. Aquests documents 
els organitzem amb una capçalera que conté tota la informació necessària 
de l’entrevista (data de l’entrevista, nom dels entrevistadors i dades dels 

                                                           
11

 Per exemple, una valoració orientada cap a decepció pot ser deguda a que l’experiència no 

ha estat gratificant o a que les expectatives inicials eren massa elevades. També van molt 
lligades amb si la preparació va ser suficient. 
12

 Una de les raons pel que aquesta activitat té importància és perquè marca l’inici d’un projecte 

de llarga durada que pot culminar amb un viatge a l’Equador. 
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entrevistats). També numerarem les línies per poder referenciar el 
contingut amb facilitat i un marge per fer anotacions a la dreta.  

segon nivell  

d’interpretació 

Categorització de les entrevistes, que ens permet extreure les dades que 
ens interessen per tractar-les junt amb les de la resta d’actors. El marge 
deixat a la dreta de les transcripcions és per fer anotacions sobre el 
contingut de cada fragment de l’entrevista, que conformaran una segona 
interpretació, sent la primera la selecció dels fragments. Després, 
s’assigna un codi a cada anotació que permeti traslladar la anotació sense 
perdre la seva ubicació. Per tant, aquest codis han de donar informació 
sobre: 

- Persona entrevistada 

- Fragment al que es refereix (línia on comença i on acaba) 

- Identificar l’anotació amb una dels grups de preguntes 

- Les categories que tracta 

tercer nivell 
d’interpretació 

construir idees (assercions) que responen les preguntes d’investigació 
plantejades a partir de les dades ja organitzades en codis en el segon 
nivell. És la fase més complexa de l’anàlisi. 

Taula 6: nivells d’interpretació (Stake, 1998) 

5.2.3 Categories d’anàlisi 

Les categories d’anàlisi són criteris de classificació dels fragments que després ens 

permetin agrupar-los per temàtiques o per aspectes compartits, que ens permetin 

comparar-los per extreure assercions. No sempre seran excloents ni aplicables a tots 

els fragments. 13 

Les categories provenen del marc teòric o bé d’una lectura inductiva de les dades. 

Són la concreció de la perspectiva escollida en una recerca (les ulleres que ens posem 

per analitzar la realitat) aplicada a la metodologia. Hom espera trobar determinades 

coses en unes dades; si no les troba en absolut, significa que el marc teòric que havia 

d’ajudar a construir les categories no és adequat. Però en qualsevol situació, el marc 

teòric ha d’apropar-se al context estudiat, i per això en recerca qualitativa és habitual 

que surtin matisos o fins i tot noves categories per l’anàlisi de la pròpia lectura de les 

dades. 

Així doncs, algunes categories provindran del marc teòric perquè són les eines per 

observar allò que fa referència als conceptes que estudiem (en el nostre cas, 

l’agroecologia educativa i el lleure). Altres, però, provenen d’aspectes més funcionals o 

                                                           
13

 Això implica que un mateix fragment pot tenir totes les categories que creiem pertinents, o 

que en falti alguna. 
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estructurals i serveixen per organitzar la recerca, com ara el tipus d’actor o el moment 

del procés al que es refereix una resposta o fragment. 

La primera categoria serà actor. Aquesta no només ens servirà per referenciar a 

quina entrevista es refereix, sinó també per agrupar els actors al construir les 

assercions (en un moment donat ens pot interessar saber què diuen els monitors per 

contrastar-ho amb la resta, per exemple). Les categories que es refereixin a més d’un 

actor, com és el cas dels monitors, es diferenciaran afegint un número al davant 

(1Mon, 2Mon). En el cas de l’Ajuntament, estan dividits segons la feina de cada un, 

però a l’anàlisi els considerarem com a un grup. Les abreviatures seguiran la taula 7.1. 

Actors Abreviatura en la categorització 

Tècnic de Medi Ambient (ajuntament) TecMA 

Educadora ambiental (ajuntament) EdA 

Monitors Mon 

Joves Jov 

Taula 7.1: Categories d’anàlisi, actors 

 

La segona categoria es referirà al moment de la realització del projecte en que es 

refereix el fragment. Així doncs, està dividit en la preparació de l’activitat, la 

realització de l’activitat, la valoració de l’activitat, que correspon a opinions i 

avaluacions fetes a posteriori, o a afirmacions que es refereixen a l’activitat en el seu 

conjunt, i la fase de projecció de futur, que es refereix a quins projectes tenen 

previstos a llarg termini, en relació amb aquest. Les abreviatures dels codis es troben a 

la taula 7.2: 

Estructura del procés Abreviatura en la categorització 

Fase de preparació Fp 

Fase de realització Fr 

Fase de valoració Fv 

Fase de projecció de futur Ff 

Taula 7.2: Categories d’anàlisi, estructura del procés 

 

La tercera categoria sorgeix de la naturalesa mateixa de l’activitat: el lleure. Aquesta 

classificació s’ha construït a partir de diversos elements bàsics del lleure que ens pot 

interessar avaluar. Així doncs, dins d’aquesta categoria, classificarem segons si el 

fragment parla de la filosofia darrere el projecte o objectiu, si fa referència a 

l’organització del projecte o de les activitats, a la participació, és a dir, al que els 

actors (especialment els joves) han aportat al projecte al participar i interessar-s’hi, i a 

la  sensibilització, el que el projecte ha aportat als joves a nivell conceptual o 

vivencial. Veure taula 7.3 
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Dimensions de lleure Abreviatura en la categorització 

Filosofia: idees o filosofia darrere el projecte, accions 
o opinions 

Lf 

Organització: qüestions sobre l’organització Lo 

Sensibilització: sobre el que el viatge ha aportat, 
conceptualment o de perspectives 

Ls 

Participació: sobre la participació i entusiasme dels 
joves cap al que es feia 

Lp 

Taula 7.3: Categories d’anàlisi, dimensions del lleure 

 

Després, i tractant-se d’una activitat dedicada a l’agroecologia educativa, i prenent 

com a referent la definició d’agroecologia escolar, podem classificar cada fragment 

segons la dimensió que tracti, categoritzant-lo d’ambiental quan parli de temes 

d’ecologia, social quan tracti de la revolució camperola o de les polítiques socials que 

s’hi practiquen (com el tema de l’habitatge, per exemple) o de tecnològic quan parlem 

de treball manual. Veure taula 7.4 

Taula 7.4: Categories d’anàlisi, dimensions de l’agroecologia 

 

Per últim, i fent referència a què una part important del que s’ha tractat a Marinaleda 

és com funciona el sistema alimentari, fem una última categoria que correspon a les 

fases d’aquest: producció, transformació i consum (àmbits del sistema alimentari 

escolar segons Llerena i Espinet, en premsa). Aquesta categoria es complementa amb 

l’anterior (dimensions de l’agroecologia educativa), ja que les dues comprenen les 

temàtiques de l’agroecologia que s’han tractat.  

 

Etapes del sistema alimentari Abreviatura en la categorització 

Producció Sp 

Transformació St 

Consum Sc 

Taula 7.5: Categories d’anàlisi, etapes del sistema alimentari 

 

Un exemple de codi pot ser: 2Mon (189-191) FrLpAtSp. 14Si busquem el codi a 

l’entrevista, veurem que ens du al quadre de la figura X, i en conseqüència al seu 

corresponent fragment. 

                                                           
14

 En aquest exemple, 2Mon ens indica que el fragment es troba a l’entrevista al monitor 

número 2, (189-191) són les línies que comprenen el fragment, Fr ens indica que estem parlant 
de la fase de realització, Lp que el fragment tracta sobre la participació del joves en una 

Dimensions de l’agroecologia educativa Abreviatura en la categorització 

Ambiental Aa 

Social As 

Tecnològica At 
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Figura 1: exemple de fragment 

5.2.4 Construcció d’assercions  

El primer pas és construir taules organitzades per fases i dimensions que continguin 

les diferents categories a les fileres, i els diversos actors a les columnes. Això ens 

permetrà comparar les diverses perspectives sobre cada temàtica concreta. Cada 

temàtica pot o no tenir material per una asserció, així que descartarem aquelles que no 

aportin res al treball. 

Un cop fetes aquestes primeres assercions, buscarem altres combinacions que també 

aportin nova informació. Això ja es farà seguint el criteri propi i havent tractat les dades 

suficientment com per conèixer-les. Les assercions s’aniran construint més allunyades 

de les dades i més interpretatives a mesura que s’avança per acabar concloent amb 

idees més abstractes, però que poden dur a conclusions d’interès per la recerca 

Erickson. En l’Annex 3: assercions hi ha una taula on es pot consultar de quins 

fragments s’ha construït cada asserció. 

6. RESULTATS 

6.1 Assercions 

6.1.1 Estructura del procés 

En aquesta categoria hem eliminat la fase de realització, ja que no dóna informació per 

si sola. En comptes d’això, les assercions que se’n podrien haver extret estan 

classificades dins les altres categories.  

a. Preparació 

i. En general faltava més preparació, i en algun moment es va notar. 

ii. Des de l’Ajuntament de Sant Cugat es van posar en contacte amb la gent 

necessària per fer les visites planejades, mentre que els monitors només van 

                                                                                                                                                                          
activitat, At que era una activitat situada dina la dimensió tecnològica de l’agroecologia, i Sp 
que també estava relacionada amb la producció d’aliments. 

2Mon (189-191) FrLpAtSp 

Van posar-se a ajudar a la gent 

d’allà a recollir faves. 

...ens va fer un vol per “el Humoso”, i vam 

poder, inclús, treballar amb la gent d’allà. 

Ens vam arremangar i vam començar a 

recollir faves, que és una cosa que 

recollien en aquella època, que va ser... 
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fer contacte per assegurar l’allotjament. Els monitors valoren de forma 

positiva aquesta aportació de l’Ajuntament. 

iii. Els monitors van fer un viatge sols abans d’anar-hi amb els joves per preparar 

temes pràctics com l’allotjament i per descobrir què podrien visitar. 

b. Valoració 

i. En general tothom valora molt positivament l’activitat, tant en global com a 

nivell educatiu. 

ii. Els monitors es van sentir molt acompanyats per l’Ajuntament de Sant Cugat. 

iii. A l’esplai Pica-Roca els ha faltat fer una valoració amb els joves 

iv. Els monitors de cada esplai han detectat que hi ha hagut canvis positius en la 

manera de funcionar del grup i que han desenvolupat una mirada més crítica. 

Els nois creuen que han aprés maneres alternatives de relacionar-se. 

c. Futur 

i. Es vol allargar el projecte, culminant en un viatge a l’Equador. Tant monitors 

com joves hi estan molt interessats, i ja s’estan movent per preparar-se. 

ii. Al preguntar si es veurien disposats a explicar l’experiència a les seves 

respectives escoles o a escriure algun article, no només es mostraven 

disposats, sinó que en algun cas ja ho havia fet. 

6.1.2 Dimensions del Lleure 

d. Filosofia 

i. En origen, l’activitat tenia l’objectiu d’aproximar els joves a diverses realitats 

socials, sense plantejar res relacionat amb l’agroecologia. 

ii. Des de l’Ajuntament es proposa afegir el punt de vista agroecològic al 

projecte, adaptant-se al que ja estava planejat, i els monitors s’hi mostren 

interessats i accepten incloure’l.  

e. Organització 

i. Un dels monitors considera que hi havia massa activitats. Els joves ho 

confirmen pel fet de que al Humoso anaven massa cansats per aprofitar 

l’activitat i pel fet de que no van poder fer totes les visites planejades.  



24 

 

ii. No hi va haver possibilitat de reunir-se tant com es pretenia, així que 

l’Ajuntament va preparar les activitats d’agroecologia de forma bastant 

independent als monitors. Aquestes activitats després les va posar en 

pràctica els educadors ambientals. Els joves els veien com a referents a 

l’hora de preguntar dubtes. 

iii. Si haguessin tingut més temps haguessin pogut millorar l’experiència. 

iv. Hagués anat millor disposar de més pressupost. 

f. Sensibilització 

i. Abans del viatge els joves no tenien gaire noció d’on anaven. Els faltava 

treballar més el tema prèviament. El Departament de Medi Ambient de 

l’Ajuntament de Sant Cugat va anar a fer una xerrada d’introducció a l’esplai 

Sarau. A l’esplai Pica-Roca, els mateixos monitors els van proporcionar un 

documental a mode d’introducció per tot aquell que estigués interessat. 

ii. L’estratègia d’introducció a la realitat històrica i social de Marinaleda, 

comparant-la amb la de Sant Cugat, ha funcionat molt bé, i tots els actors la 

valora de forma positiva.   

iii. Es van fer moltes activitats de sensibilització que els van permetre anar 

entenent el funcionament del poble (xerrada amb la tinent d’alcalde, visita al 

Humoso, visita a l’escola, les activitats amb els educadors ambientals...) 

g. Participació 

i. En general, els nois participaven de forma activa a les activitats (opinant, 

preguntant, mostrant interès). 

ii. Al sindicat, els joves i monitors que volien parlaven amb la gent d’allà. 

6.1.3 Dimensions de l’agroecologia 

h. Dimensió ambiental 

i. Segons l’educadora ambiental, a l’Humoso els van explicar el que feien per 

ser més ecològics, encara que no fos un objectiu principal. Destaca la manca 

d’intervencions sobre aquest tema a les entrevistes de monitors i joves, pel 

que entenem que no es va tractar gaire profundament i de forma anecdòtica . 
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i. Dimensió social 

i. La tinent d’alcalde els va fer una ponència sobre el funcionament de 

l’habitatge i els salaris, i els joves van participar activament amb preguntes 

que havien treballat anteriorment amb el que havien treballat en la introducció 

històrica. 

ii. A l’Humoso els van explicar les lluites de la terra en primera persona. 

iii. Van passar l’estona dels sopars al sindicat, on tant adults com joves van tenir 

l’oportunitat de parlar amb gent d’allà. 

j. Dimensió tecnològica 

i. Al Humoso els joves van dedicar una estona a treballar amb els treballadors 

recollint faves de forma espontània. Els monitors valoren molt positivament 

aquest complement pràctic a tota la teoria feta durant el matí. Els nois també 

els va agradar, però amb la calor i la gana a alguns se’ls va fer pesat. 

6.1.4 Etapes del sistema alimentari 

k. Producció 

i. Van poder veure com funcionaven els camps al Humoso. Als joves se’ls va 

fer molt pesada perquè feia calor i estaven cansats. 

ii. Els van explicar que les cases es construïen perquè poguessin disposar 

d’hort per l’autoconsum. 

iii. Els van ensenyar el funcionament dels horts escolars i el del menjador de 

l’escola. 

l. Transformació 

i. Havien de visitar una fàbrica, però per qüestions de temps no es va poder. 

Això va fer que aquesta etapa del sistema alimentari no es tractés. 

m. Consum 

i. L’educadora ambiental va treure a debat el tema del consum, que malgrat les 

ideologies trencadores del poble no es diferenciava gaire en molts aspectes 

al de la resta del país. A la xerrada amb la tinent d’alcalde van aprofitar per 
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plantejar el tema. Els joves igualment es van sorprendre amb les diferències 

que hi van veure. 

6.2 Discussió dels resultats i conclusions  

Un cop construïdes i analitzades les assercions, concloc que: 

- La primera constatació pel que fa a la convergència educació en el lleure-

agroecologia que proposa aquest projecte és la manca d’incorporació i  

desconeixement del concepte “agroecologia” per part dels participants, no 

només en els joves, sinó també en els monitors. Si bé cal entendre que 

l’agroecologia és un concepte complex de transmetre per la seva naturalesa 

transdisciplinar i pluriepistemològica, hagués estat important que els monitors 

l’haguessin integrat millor. Si bé és cert que això ha estat fruit d’una decisió (que 

els educadors ambientals preparessin les activitats sobre agroecologia de forma 

independent als monitors) presa per motius logístics (falta de possibilitat de 

quedar amb els monitors en la fase de planificació), no deixa de ser un aspecte a 

millorar.  

- Implementar programes d’agroecologia educativa en el marc de l’educació 

no formal té el potencial d’amplificar i complementar l`impacte assolit dels 

programes i activitats realitzats en el marc de l’àmbit de l’educació formal. 

L’emmarcament en el temps de lleure i les relacions grupals entre iguals, d’una 

banda, i la proximitat dels referents adults respecte els infants, adolescents i joves 

(donada la vinculació afectiva amb l’equip de monitors), d’una altra banda, 

possibiliten experimentar vivències significatives que impacten positivament en la 

incorporació de nous valors, hàbits i models alternatius per part dels seus 

destinataris. Remarquem també l’existència d’un retorn a les escoles no planejat 

(una de les joves va fer una exposició a la seva classe sobre l’experiència), que 

exemplifica aquesta complementarietat en els dos sentits. 

- L’educació en el lleure és una bona eina per impartir agroecologia educativa. 

Les similituds entre els objectius d’ambdós contextos fa que siguin molt 

complementaris. L’enfocament cap a aprofundir en la realitat que ens envolta a 

través de la nostra interacció amb l’entorn és un punt en comú dels dos 

conceptes. També cal dir que els destinataris d’aquestes activitats, els joves 

d’esplai, són en general gent motivada amb ganes d’aprendre i de conèixer coses 

noves (degut a que, a diferència de l’escola, assisteixen a l’esplai de forma 

voluntària), i treballen des d’un entorn on és molt més senzill implicar-se en 
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projectes i descobrir el funcionament de la societat i l’ecologia visitant altres 

realitats presencialment. A més, són gent que acostumen a implicar-se després 

com a monitors, pel que en un futur poden ser ells els que posaran en pràctica les 

activitats (ho observem en la disposició i implicació mostrada pel que fa la 

proposta de Cotacachi).  

- L’impacte d’una experiència vivencial directa queda amplificat respecte una 

aproximació magistral o teòrica. Una experiència on, no només es coneix una 

realitat diferent, sinó que també s’hi pot interaccionar participant activament en ella 

(com en el cas de la recollida de faves a l’Humoso) o d’intercanviar experiències 

amb la gent que en forma part (com és el cas del Sindicato) genera un sentiment 

d’implicació que promou la curiositat pròpia del participant. També genera 

experiències memorables, que eduquen en el moment en que es realitzen i cada 

cop que es recorden.  

- La inclusió de l’agroecologia tant a l’educació formal com a la no formal  

permet una integració més completa de la relació ecologia-societat i de la 

relació home-entorn. En un principi, l’activitat estava orientada intencionalment 

només cap a l’objectiu de conèixer una nova realitat sociopolítica o econòmica. De 

la mateixa manera, Marinaleda també separa bastant els dos conceptes. Amb la 

proposta del Departament de Medi Ambient de Sant Cugat, s’introdueix l’entorn i 

l’ecologia al projecte, cosa que contribueix a la riquesa d’aquest. El que es reforça 

amb l’agroecologia és la idea de què la societat no està desvinculada de l’entorn.  

- Tot i la falta de preparació prèvia durant la fase de planificació i la manca 

d’aprofundiment en l’agroecologia durant la seva implementació, els efectes 

no previstos (per no intencionals) són molt positius. Hi ha tot un seguit 

d’aspectes que caldria haver millorat, com seria: la sensibilització prèvia dels joves 

a la realitat de Marinaleda, la preparació de la programació de les activitats (que 

en algun cas va fer que no s’aprofités bé, com en el cas de la xerrada al Humoso), 

o la integració de coneixements previs bàsics sobre agroecologia per part de 

l’equip de monitors. Tanmateix, el viatge va impactar positivament en la manera 

de funcionar el grup d’iguals, la  iniciativa i l’esperit crític per part dels nois i noies.  

- El plantejament del viatge com a part d’un projecte de llarga durada i no com 

una activitat aïllada ha estat cabdal a l’hora d’amplificar l’impacte que ha 

causat, i aprofita aquesta inèrcia per dur a terme futurs projectes. El fet de 

donar-li al projecte un caràcter de continuïtat temporal deixant també flexibilitat per 
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a acollir les diverses iniciatives dels participants dóna un impacte afegit a 

l’activitat, ja que li dóna més significació. També incideix en plantejar-se un estil de 

vida diferent, actiu i participatiu amb l’entorn o els nois i noies esdevenen 

protagonistes i agents de canvi i transformació social.  

6.3 Propostes 

A partir d’aquestes conclusions, proposo: 

- Que en el cas que es reprodueixi una activitat de caire similar en el futur, 

s’asseguri la implicació directa dels monitors en l’àmbit agroecològic. 

Encara que es vulgui implementar també la figura de l’educador ambiental, l’equip 

de monitors hauria de participar en la seva preparació i hauria de ser el que 

dirigeix les activitats. Així no es perd el referent dels joves, i no es produeix una 

escissió entre les activitats d’agroecologia i la resta d’activitats d’esplai.  

- Que en la fase de preparació del viatge es pacti el retorn que se’n farà, 

especialment respecte les escoles. Per difondre el màxim el missatge transmès 

i les experiències viscudes, acordar amb els joves la possibilitat de fer una 

exposició o activitat amb els seus companys de classe. Això requeriria la 

col·laboració de les respectives escoles, però permetria una difusió més amplia 

del que s’ha fet, pal·liant en part el fet que l’educació formal arriba a tothom i la no 

formal només als joves dels esplais amb que es treballa. 

- Que l’agroecologia s’incorpori en la preparació de monitors. L’agroecologia 

educativa és una eina d’educació que busca la transformació de la societat 

treballant des d’una visió crítica, però entenent-la amb totes les seves dimensions, 

inclòs l’entorn. Tant la transformació de la societat, com l’ecologia, com l’esperit 

crític, com el treball manual són temàtiques que s’acostumen a incloure en els 

objectius de curs d’un centre de lleure. Una visió que permeti tractar tots aquests 

temes alhora des d’una perspectiva que els englobi i relacioni és una eina que cal 

oferir a les noves generacions de monitors. Per posar en pràctica això, proposo 

que l’Ajuntament  de Sant Cugat i els monitors implicats treballin conjuntament en 

una jornada que els permeti compartir l’experiència amb els monitors de la resta 

d’esplais, i en la que s’ofereixi formació en agroecologia. 

- Que es continuï el projecte enfocat a generar experiències vivencials. Tenint 

en compte l’impacte que ha produït aquest viatge, més experiències similars 
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poden enriquir molt els joves de forma positiva, construint conceptes i permetent 

comparar punts de vista a partir de l’acumulació d’experiències. 

- Que es treballi per integrar la visió de la societat entesa conjuntament amb 

l’entorn. Que s’apliqui la transdimensionalitat de l’agroecologia educativa en la 

visió crítica que s’intenta trametre als joves. Per fer-ho cal que aquesta visió 

s’incorpori de manera ferma al grup de monitors. Pel viatge a Cotacachi, proposo 

allargar el temps de preparació en relació a la complexitat de la realitat que es 

coneixerà, amb les activitats formatives necessàries, preparades per algú que 

estigui familiaritzat amb la realitat que es coneixerà, pel que recomano un treball 

conjunt amb les ONGs implicades. Això també promourà la implicació dels joves. 

- Afegir l’agroecologia en els objectius explícits de l’activitat i del projecte, en 

la planificació i afegir el seu impacte en els resultats esperats. En el cas 

estudiat, l’agroecologia educativa es va incorporar en el projecte quan ja s’havia 

planejat, i es va preparar de forma paral·lela a la resta d’activitats. Això ha produït 

uns impactes no previstos (des del punt de vista del grup de monitors), ja que no 

eren intencionals en origen, però molt positius. Un cop presa la consciència que 

existeix aquest resultat positiu, és la responsabilitat dels monitors incorporar-la en 

els objectius de futurs projectes per amplificar l’impacte produït. 

“Un programa de coherència ambiental en un centre escolar o en un centre social no 

té, o no ha de tenir, com a objectiu últim estalviar energia o mantenir net l’entorn físic 

del centre, ni tampoc pretendre el canvi global (... sinó) recrear models alternatius 

d’organització social sobre el consum, la gestió de l’espai, la presa de decisions sobre 

l’ambient del centre, la priorització de necessitats, etc. (...) 

La nostra visió de l’Educació Ambiental comparteix la fermesa de Giroux (1997) en 

situar la preocupació i l’esperança en una pedagogia radical que aspiri a reconstruir la 

vida pública democràtica. L’objecte d’aquesta praxi educadora serà estendre els 

principis de sostenibilitat, llibertat, justícia i igualtat a totes les esferes de la societat” 

(Iglesias et al, 2007, p. 25) 
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Annex 1.0 

 

Intencionalitat 

de la pregunta 

Preguntes 

Coneixença 

 

- Qui ets? Què fas? 

- Què és l’esplai per a tu? Quan temps hi portes? 

Abans del 

viatge  

- Per què vau anar a Marinaleda? 

- Què esperaves trobar? 

L’experiència a 

Marinaleda 

 

- Què vau fer allà? (una mica un resum de cada dia)  

- Preguntes a fer en cas de què no sorgeixin en el relat de 

l’entrevistat: 

o Com us va anar l’aterrada? Primeres impressions... 

o Què et va semblar la xerrada de la tinent d’alcalde? 

o Què em pots explicar del Humoso? Què hi vau fer? 

o I del sindicat? 

o Tinc entès que vau visitar l’escola? Què vau 

fer? 

 

o Expliqueu-me el tema del mural. 

 

o Què tal les xerrades de l’Arantxa? Què us 

explicava? (Que és l’agroecologia?) Què en 

penseu vosaltres del que deia? Us va semblar 

interessant? 

Valoració 

personal 

 

- Què et va agradar més del que vau fer? Per què? 

- Què no et va agradar tant? Per què? 

Sobre la resta 

de participants 

 

- Què tal la relació amb els monitors/joves de 

pràctiques/joves? 

Dinàmica final 

 

- Digues alguna cosa que:  

o Has après  

o Recordaràs  

o No t’esperaves trobar  

o Milloraries 

Sobre 

experiències 

futures 

- Ho recomanaries?  

- Repetiries la visita a Marinaleda?  

- T’agradaria fer altres visites similars a altres llocs? 
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Per mantenir el màxim rigor i afavorir que les entrevistes es fessin en l’ambient distés 

necessari per realitzar una entrevista reflexiva (Szymosky et al, 2004), totes han 

començat de la mateixa manera: primer amb una petita introducció sobre qui sóc, i 

després una explicació del que anàvem a fer, del motiu de l’entrevista i del fet de que 

s’estaria gravant. Tot això ho he fet abans d’engegar la gravadora, per això aquests 

comentaris no apareixen a les transcripcions. 

Una aproximació d’aquesta introducció podria ser la següent: 

“Bon dia! Em dic Francesc i estudio ciències ambientals a la UB.  

Durant el curs he estat fent pràctiques sobre horts urbans i educació ambiental a 

l'Ajuntament de Sant Cugat, i ara estic fent el treball de fi de grau amb ells.  

El treball anirà sobre una avaluació de la vostra experiència a Marinaleda. 

L’interès és més que res perquè és una prova pilot de possibles activitats futures 

similars, i és el primer cop que l’Ajuntament intenta oferir una aproximació a 

l’agroecologia des del lleure. 

T’importa si ho gravo? Ho necessitaré després per transcriure les entrevistes i fer 

l’avaluació.” 
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Entrevista a German Llerena 1 

Tècnic de Medi Ambient a l’Ajuntament de Sant Cugat 2 

Avaluació de l’activitat a Marinaleda 3 

Entrevistador: Francesc Sala 4 

08 d’Agost de 2014 5 

TecMA: Sóc el Germán! 6 

F: Això és el primer que et preguntaré. 7 

TecMA: Això. Sóc el Germán, educador ambiental de 8 

l’Àrea de Medi ambient de l’Ajuntament de Sant Cugat, 9 

coordinador del programa Agenda 21 Escolar, que durant 10 

set anys hem estat posant a Sant Cugat, a nivell escolar. 11 

F: Com et vas trobar ficat en el projecte de 12 

Marinaleda? 13 

TecMA: Vale. Nosaltres portàvem ja un treball. Un dels 14 

resultats d’aquest treball escolar era que la secundària 15 

fluixejava una mica i vam estar investigant una mica com 16 

podíem millorar en el tema de secundària. Llavors, vaig 17 

estar parlant amb una professora, que és la Dolors 18 

Bosch, que havia fet una tesi especial sobre la 19 

participació de l’alumnat de secundària i ella va 20 

recomanar que no fos l’institut el lloc de la participació 21 

que proposàvem: perquè l’agroecologia escolar fos 22 

participativa pels alumnes de secundària, que no fos un 23 

institut. Perquè l’institut és un lloc obligat, els nanos ho 24 

saben molt, ho viuen molt... i que calia buscar o crear 25 

llocs diferents de voluntariat. I, a partir d’aquí, sí que es 26 

podria fer, potser, una entrada als instituts des del 27 

voluntariat, des d’un projecte voluntari. Ja vam pensar 28 

una mica en el lleure com un lloc possible, però tampoc 29 

teníem massa idea, fins que, de sobte, parlant d’aquest 30 

tema amb gent, “pues” una educadora ambiental que està 31 

molt en contacte amb el món del lleure em va dir que hi 32 

havia dos esplais que jo conec que són esplais d’aquí, del 33 

poble, de tota la vida, i que són l’Esplai Sarau i l’Esplai 34 

Pica-Roca, que anaven a Marinaleda. Jo ja havia estat a 35 

Marinaleda. Havia fet el viatge: sé el que significa 36 

Marinaleda. I vam dir “òstia, aquesta és la oportunitat. Si 37 

hi ha un grup de joves que se’n va cap allà, significa que 38 

estan buscant algo que... És el moment.” Vaig anar a 39 

parlar amb ells i va ser quan va sortir el tema. 40 

Codi de l’entrevista: TecMA 

TecMA (31-40) FpLf 

El Germán s’assabenta de 

l’activitat i aprofita per oferir la 

possibilitat d’afegir l’agroecologia 

a l’experiència. 
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F: Així va sortir. Molt bé. Quan vau parlar amb ells, 41 

què els vau proposar, exactament? 42 

TecMA: La proposta nostra, ens la vam pensar una mica 43 

aquí amb la gent de les pràctiques una mica i també 44 

parlant amb educadors i educadores d’aquí de Sant 45 

Cugat... i el que vam fer va ser un acompanyament a 46 

Marinaleda perquè poguessin fer algunes activitats 47 

d’agroecologia escolar. Nosaltres l’agroecologia 48 

l’entenem, però des de l’agroecologia escolar, educativa, 49 

que no és tant aprendre a ser pagès o a ser agroecòleg, 50 

sinó que és una branca educativa dins de l’educació per 51 

la sostenibilitat, per dir-ho d’alguna manera. I vam dir, 52 

doncs “ostres, podríem fer algunes activitats que fossin 53 

de l’agroecologia escolar, diguéssim”. I llavors, va sortir la 54 

possibilitat que l’Arantxa, la companya de pràctiques que 55 

està aquí, anés cap allà amb el seu company i llavors 56 

vam estar preparant. Ho vam estar parlant una mica amb 57 

els monitors i tal i finalment els vam fer nosaltres una 58 

proposta de fer una mica d’anàlisi de la realitat de 59 

Marinaleda en comparació amb la santcugatenca, 60 

sempre, que és la de referència nostra, des del punt de 61 

vista agroecològic. Des del punt de vista que 62 

l’agroecologia planteja. O sigui, des del punt de vista d’un 63 

sistema alimentari que és producció, transformació, 64 

distribució, consum; des del punt de vista dels principis de 65 

l’agroecologia, que són doncs, per exemple, l’autogestió... 66 

una sèrie de principis que té l’agroecologia que servia per 67 

fer una visió crítica d’una realitat que era ben diferent de 68 

la nostra i que sabíem que tenia coses molt interessants 69 

a nivell d’habitatge i coses d’aquestes. Sabíem que era el 70 

moviment camperol el que havia posat en marxa aquest 71 

poble, el Sindicato de Obreros del Campo, que està al 72 

darrere del Sánchez Bordillo i al darrere de l’Ajuntament. 73 

Per tant, és un moviment camperol, és una proposta 74 

camperola. Però no és súperecològica. Llavors vam dir 75 

“ah, això és bo, perquè així hi ha contrast i podem 76 

reflexionar sobre el tema, no?” 77 

F: I als monitors, què els va semblar això? 78 

TecMA: Bé, molt bé. De seguida van reaccionar molt 79 

ràpid. Va venir primer no sé si un, el Pablo, que vam 80 

parlar amb ell i després ens vam reunir amb més gent i 81 

tal... I es veu que els va coincidir molt que, clar, nosaltres 82 

estàvem pensant també una mica a llarg termini, no? En 83 

dir, primer fem un treballet amb vosaltres i tal; diguéssim 84 

us aportem algo, anem a intentar aportar-vos algo; i, si us 85 

TecMA (57-60) FpLs 

L’ajuntament va proposar fer una 

mica un anàlisi de la realitat de 

Marinaleda en contraposició amb 

la de Sant Cugat. 

 
TecMA (63-65) FpLf 

L’ajuntament va proposar 

introduir el punt de vista dels 

diferents processos del sistema 

alimentari (producció, 

transformació, distribució i 

consum) 

 
TecMA (74-77) FpLs 

Volien aprofitar els contrastos 

d’una proposta camperola que no 

és del tot ecològica per obrir 

debats al respecte. 
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agrada, llavors potser arribem a un treball conjunt. I veus, 86 

aquesta possibilitat de treball conjunt, jo que vinc de  87 

Sudamèrica el novembre-desembre de l’any passat, 88 

doncs jo ja tenia ganes de muntar algo i tal. I clar, els va 89 

agradar molt perquè els va quadrar molt amb el moment 90 

en el que estaven. És un grup de lleure –dos grups de 91 

lleure, que s’han ajuntat, que tenen un moment fort 92 

perquè s’han ajuntat i tenen ganes de fer coses i tal- i els 93 

pares, les famílies els demanen una mica de canya. 94 

Demanen que els donin canya als seus fills perquè tal i 95 

llavors ells se senten una mica febles en la qüestió dels 96 

continguts i de com treballar certes coses i no sé què i 97 

clar van veure “ostres, que bé, ens vénen a ajuda a fer 98 

una cosa que té una mica de cara i ulls”. 99 

F: Sabies que abans ja havien anat a fer una sortida 100 

per aquí... Ara no recordo on era... 101 

TecMA: Per aquí a Catalunya? 102 

F: Sí, per aquí a Catalunya. M’ho va dir un dels Pica-103 

Roca. És a dir, que ja estaven fent coses d’aquestes 104 

per aquí i a partir d’això van anar a Marinaleda? 105 

TecMA: No, no ho sabia. 106 

F: Llavors, abans de marxar, què vau fer amb els 107 

monitors per preparar-los? 108 

TecMA: Bueno, en realitat no ens vam reunir tant com 109 

voldríem i tot això. En principi, la idea era preparar amb 110 

ells tot això i després que ells se n’anessin cap allà. Però, 111 

llavors, quan va sortir la possibilitat que l’Arantxa hi anés i 112 

ells anaven “de cul” i estaven amb el tema dels exàmens 113 

universitaris i tota la cosa, doncs vam dir, “escolta, ja ho 114 

prepararem nosaltres”. I ells descansen, es preparen lo 115 

seu, que tenen molt “curro” i nosaltres fem la nostra petita 116 

aportació. Perquè fos una aportació que la poguéssim 117 

reflexionar molt nosaltres, que estiguéssim, que nosaltres 118 

ens veiéssim còmodes. Perquè no era jo que hi anava, 119 

sinó que hi anava l’Arantxa. Els dos ens havíem de posar 120 

d’acord en què és el que faríem i tot això. I llavors vam 121 

dedicar més temps a treballar-hi l’Arantxa i jo de com fer-122 

ho allà. Potser... T’explico ràpidament com va 123 

l’agroecologia escolar perquè tu tinguis una mica de... 124 

Bueno, nosaltres entrem en el que és l’agroecologia 125 

escolar perquè després tu ho tinguis per les teves... 126 

Nosaltres estem fent tot un treball amb la Universitat 127 

Autònoma de Barcelona de reflexió sobre l’experiència 128 

TecMA (82-91) FfLo 

Des de l’ajuntament es va 

aprofitar per proposar que fos un 

projecte a llarg termini, inclús 

viatjar a sudamérica. 

 

TecMA (98-99) FpLfLo 

Els monitors es van mostrar 

complaguts de que els oferissin 

un projecte que semblava ben 

formulat. 

 

TecMA (109-110) FpLo 

No es van reunir tant com 

haguessin volgut. 

 

TecMA (117-123) FpLo 

Va sortir la possibilitat que 

l’Arantxa hi anés, pel que van 

decidir que les activitats sobre 

agroecologia les dugués ella, i així 

les podien preparar bé sense que 

els monitors hi haguessin de 

dedicar tant de temps. 
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que estem tenint aquí a Sant Cugat de tots aquests anys, 129 

que ho he fet conjuntament amb la Universitat i llavors hi 130 

ha hagut moltes recerques de molta gent, de molts 131 

estudiants universitaris de molts graus, des de treballs de 132 

final de carrera o grau, fins a treballs d’assignatura, 133 

màsters o doctorats i tesis i coses d’aquestes. Jo estic 134 

amb la tesi que és ben bé això, que és l’agroecologia 135 

escolar. Nosaltres hem arribat a una definició que és 136 

nostra i que hem decidit posar-la i ja està. Després 137 

cadascú en fa el que vol i el que pot i ho veu des del seu 138 

punt de vista. Nosaltres en tenim una. I és que 139 

l’agroecologia escolar és una educació per la 140 

sostenibilitat (o sigui, l’educació ambiental és un camp de 141 

l’educació, no és la didàctica de les ciències, que també 142 

es fa de vegades molt ambiental o que de vegades es pot 143 

fer molt social). És un camp que és més propi dels 144 

biòlegs i dels ambientòlegs des de fa molts anys. De 145 

vegades penetra poc dins de les assignatures i del que 146 

s’ensenya i no s’ensenya i tal perquè es fa una mica des 147 

de fora... o sigui, té les seves característiques. Nosaltres 148 

pertanyem a aquest món i, des d’aquest món, fem una 149 

reflexió sobre l’educació ambiental. L’educació ambiental 150 

ha anat patint moltes definicions i evolucions i moltes 151 

coses d’aquestes. Nosaltres ens sentim còmodes amb la 152 

idea de l’educació per la sostenibilitat, amb una visió 153 

crítica d’una sèrie d’autors que treballen des d’una sèrie 154 

de perspectives i llavors, dins d’aquest concepte de 155 

l’educació per la sostenibilitat que tenim, hi ha sempre 156 

com... Així com l’educació en la matemàtica té sempre un 157 

referent molt clar que és la matemàtica dels matemàtics o 158 

la ciència té una de la ciència dels científics... o la filosofia 159 

té una sèrie de pensaments que ha de decidir que ha 160 

d’agafar i combinar i decidir què ensenya i què no perquè 161 

no acabaria... Tota aquesta feina és el que diríem que és 162 

una transposició didàctica d’algo que està fora de l’escola 163 

i que no s’ha d’ensenyar d’aquella manera perquè és 164 

inabastable per gent que no sigui matemàtica. Llavors 165 

l’agroecologia és graciós perquè l’entenem així. 166 

L’entenem com un referent extern a l’escola molt 167 

trencador, molt modern, molt actual... Molt trencador 168 

perquè planteja una sèrie de canvis que van molt en 169 

contra del desenvolupament tal com s’entén, no? Que 170 

hem d’anar cap endavant, cap al progrés. Perquè intenta 171 

rescatar formes antigues de supervivència de l’agricultura 172 

perquè neix de les parts pobres del planeta i perquè és 173 

bastant decreixentista, d’economia ecològica, de Martínez 174 

Alier... o sigui, d’una sèrie de... està al voltant d’una sèrie 175 

d’idees que ens semblen les que realment són 176 
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interessants del món de l’ecologisme. Llavors 177 

l’agroecologia és un referent extern que nosaltres agafem 178 

i passem a l’escola. Però ho passem a l’escola sense fer-179 

ho directament. És a dir, no estem fent formació de joves 180 

camperols ni estem fent formació professional, diguéssim, 181 

no? No és això. Fem hores escolars. Però l’objectiu és un 182 

altre. L’objectiu és: si la sobirania alimentària té com a 183 

objectiu que  els pagesos o camperols recuperin el poder 184 

que han perdut, estem en un context històric de grans 185 

multinacionals, és a dir, de tota una història, no?. Doncs, 186 

si l’objectiu és que aconsegueixin un altre cop una 187 

autonomia, un poder de decisió sobre la seva pròpia vida 188 

i tal... que els pobles i la humanitat en general recuperi 189 

aquest poder davant els grans poders actuals, nosaltres 190 

entenem que la sobirania alimentària de l’agroecologia 191 

escolar posa en el centre... el protagonista és l’alumne. 192 

Llavors, qui ha de prendre decisions, qui ha de 193 

transformar algo, ha de ser més l’alumne que no el 194 

pagès, en aquest cas. Per què? Perquè l’educació 195 

ambiental que nosaltres volem o l’educació per la 196 

sostenibilitat que nosaltres volem és participativa, és que 197 

el nano sigui protagonista de canvis reals. Encara que 198 

siguin petits i amb un objectiu molt d’educar, no de 199 

transformar absolutament la realitat, sinó que en la 200 

transformació de la realitat s’aprengui. I que s’aprengui 201 

quan s’entreni a veure què passa quan transformes, que 202 

no és tan fàcil. Tu transformes i després les coses no són 203 

com són i has de tornar enrere i has de dialogar molt amb 204 

l’altre i has de tenir molt en compte la perspectiva de 205 

l’altre i com ho veu i tal. Clar, tot això és diferent que 206 

pensar només solucions pel planeta, perquè llavors et 207 

deixes tota la realitat del que és.... Llavors, l’agroecologia, 208 

l’hort escolar, sobretot, té la gràcia que és molt manual, 209 

molt pràctica, molt de treball... i es conjuguen una sèrie 210 

de coses que quan ho passem a agroecologia escolar, 211 

parlem d’àmbits. Els àmbits de l’agroecologia escolar per 212 

nosaltres són els àmbits dels sistema alimentari escolar, 213 

perquè són la producció, la transformació i el consum 214 

dels aliments i sobre això es pot actuar. I els que estan 215 

fent menjadors escolars ecològics poden pensar que 216 

estan fent agroecologia escolar, que no estan fent  només 217 

menjadors escolars, sinó que estan treballant amb tot el 218 

sistema alimentari escolar. I els que estem fent horts, 219 

podem pensar que no es tracta només de sortir al pati i 220 

fer una activitat física sinó que a més estem fent un 221 

treball de tot el sistema alimentari escolar. I llavors la part 222 

dels àmbits del sistema alimentari escolar... El sistema 223 

alimentari escolar ve a ser una cosa que passa a l’escola 224 
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i que tu pots intervenir sobre ella. És un àmbit de 225 

transformació- És el que proposes per  transformar. 226 

Llavors, hi ha una sèrie de dimensions. L’agroecologia 227 

dels autors de l’agroecologia té una sèrie de dimensions i 228 

nosaltres estudiem aquesta sèrie de dimensions i veiem a 229 

l’escola quines ens convenen i llavors arribem a la 230 

conclusió que hi haurà una dimensió ambiental... 231 

ecològica-ambiental. Quan estàs parlant de producció, 232 

estàs parlant d’ecològic, sobretot, però quan estàs parlant 233 

de consum estàs parlant potser més d’ambiental. Però 234 

bueno. A tot li diem ecològic i a tot li diem ambiental. Però 235 

bé, això és una dimensió. Després hi ha una altra 236 

dimensió que és la social, que és... sense entrar a definir 237 

el que és l’agroecologia, però des de l’agroecologia 238 

escolar, si nosaltres volem un món més sostenible, a 239 

través d’aquesta cosa ambiental, volem que aquesta 240 

sostenibilitat no s’oblidi de lo social, no s’oblidi de la 241 

justícia social. Per tant, això significa que s’ha de 242 

conèixer com treballa la gent, que li donem molta 243 

importància a la relació escola-comunitat, que ho fem 244 

amb la gent i que ho fem a través del canvi amb la gent i, 245 

per tant, no volem imposar unes qüestions ambientals a 246 

una societat que també ha de dir la seva, com amb els 247 

problemes socials, diguéssim. I que estiguin molt 248 

presents, que els escoltem, que siguin part de la 249 

transformació que volem. I després, hi ha una altra 250 

dimensió que és la tecnològica. I la tecnològica és tenir la 251 

possibilitat – això és sobretot a través de l’hort, no?- tenir 252 

la possibilitat de transformar coses, de canviar, de fer 253 

amb les mans coses a dins de l’escola. De vegades, 254 

només es dóna quan fas plàstica. Només. I clar, la 255 

plàstica de vegades es fa molt bé i de vegades no tan bé. 256 

I llavors, si no intervens en el món físic i no estàs allà 257 

treballant, hi ha tota una dimensió que potser per 258 

l’agroecologia s’entén dins de la dimensió productiva-259 

ecològica, però nosaltres la volem marcar. Perquè la 260 

tecnologia és molt important. És el que fa que els horts 261 

escolars tinguin molt èxit. I és el que fa que moltes 262 

vegades, te’n vas a fer una activitat que podria ser de 263 

lleure, per exemple, en aquest cas, i el que més 264 

emociona, el que més entra és l’aspecte físic i el treball 265 

físic, no? Llavors, treballant des d’aquí, entres en una 266 

dimensió teva que és diferent, que és la del treball físic, 267 

no? I aquí la filosofia que estem fent és que no se separi 268 

cos i ment, no? Que no hi hagi “los que estudian para 269 

saber y los que estudian para trabajar, no?”. O sigui, 270 

volem una educació crítica, una educació integral i per 271 

tant hem de treballar tots els aspectes de la persona i, per 272 
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tant, la tecnologia és molt important. També la reflexió 273 

sobre aquesta tecnologia, la reflexió sobre lo social, la 274 

reflexió sobre lo ambiental, etcètera, etcètera. O sigui que 275 

aquí, per caracteritzar una mica l’agroecologia escolar 276 

dient-ho ràpidament, és això. 277 

F: És una definició molt rica, diguem. És el que té. 278 

Llavors, l’agroecologia... Com vau conjugar 279 

l’agroecologia dins de l’activitat de Marinaleda? 280 

TecMA: Vale. Al principi teníem idees de fer activitats 281 

concretes de robar un dia, de tots els que tenien 282 

previstos, dedicar-li un dia a l’agroecologia o així. 283 

Després, per ser molt realistes, vam dir que segurament 284 

allò seria massa activitat, que seria massa història i tal i 285 

que la podíem cagar si no anàvem amb compte. I el que 286 

vam decidir va ser fer una hora diària al mes d’anàlisi del 287 

que estàvem veient però des del punt de vista de 288 

l’agroecologia. Per tant, ells ja anaven a parlar de la 289 

vivenda o de l’habitatge. I ells ja anaven al Humoso. Pues 290 

nosaltres dèiem “vale, de totes aquestes activitats que 291 

feu, seieu en qualsevol moment del dia que penseu que 292 

és el moment adequat – o sigui, després d’haver anat al 293 

Humoso o quan estigueu a l’Humoso o quan hagueu 294 

parlat amb la concejala de vivenda o el que sigui- seieu i 295 

treballeu un dels aspectes de l’agroecologia. O sigui què 296 

és el que heu vist? La vivenda. Doncs des de quina visió 297 

de l’agroecologia podríem parlar d’aquest tema? I heu vist 298 

el Humoso, que és sobretot la part productiva, doncs 299 

quina reflexió des de l’agroecologia, anàlisi des de 300 

l’agroecologia, es podria fer?”. De manera que ells, que ja 301 

anaven a analitzar les coses, enriquir la seva anàlisi des 302 

d’una altra perspectiva, que era la que l’Arantxa portava. I 303 

el Pedro, que és el seu company, també. Ell està menys 304 

posat en el tema de l’agroecologia però sí que estava 305 

bastant posat en el tema de la vivenda, per exemple, li 306 

havia agradat molt la idea de poder reflexionar sobre 307 

aquest tema i aportava idees per fer allà. Però nosaltres 308 

el que volíem era això: introduir l’agroecologia com una 309 

nova perspectiva per analitzar la realitat. I així, ajudem a 310 

la seva pròpia anàlisi. I bàsicament era això. Ells portaven 311 

uns temes preparats, que eren, el primer dia, la 312 

producció, segurament a través del sistema alimentari... 313 

la producció, la transformació dels aliments i el consum. 314 

Llavors, cada dia analitzaven un d’aquests tres. Llavors 315 

era una manera de fer que quadrava amb la seva sortida 316 

a el Humoso, amb la seva sortida al no sé què... Una 317 

TecMA (287-289) FpLo 

L’ajuntament va proposar fer una 

hora cada dia d’anàlisi del que 

veien des del punt de vista 

agroecològic. 

 

TecMA (289-304) FpLf 

La proposta de l’ajuntament 

s’intentava adaptar al  pla del 

viatge, que ja tenia activitats 

planejades. 
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mica ho vam fer pensant en ... Els vam preguntar què és 318 

el que anaven a fer  i a partir d’aquí vam anar fent. 319 

F: O sigui, que està construït a partir d’ells. 320 

TecMA: Sí, sí. I ens van explicar tot el que podien del que 321 

sabien que anaven a fer. I llavors, a partir d’això, vam 322 

decidir nosaltres. Per això vam tirar enrere la primera idea 323 

de fer activitats perquè vam veure que... 324 

F: Clar, ja anaven a fer coses. 325 

TecMA: Sí, sí. Anàvem a proposar coses que ells no 326 

sabíem si en tenien ganes o no.  327 

F: Saps fins a quin punt es va poder complir el fer 328 

aquesta hora de reflexió? 329 

TecMA: No, exactament no. Això no ho sé. Sé que 330 

estaven molt contents, sé que  l’aportació de l’Arantxa 331 

havia estat molt interessant i tinc una sèrie de 332 

valoracions. Però concretament com es va 333 

desenvolupar... Jo l’únic que crec és que sí que es va fer, 334 

en termes generals. Es va fer, l’Arantxa em va dir que sí, 335 

que s’havia fet, però no sé fins a quin punt. No conec 336 

massa el detall. 337 

F: Tens valoracions d’això? Són utilitzables per fer 338 

l’avaluació o no? 339 

TecMA: El què? 340 

F: No que has dit “tinc valoracions de...” 341 

TecMA: No, de converses. 342 

F: Ah, vale. Bueno, de quan van estar allà, tu no hi 343 

estaves, o sigui que no crec que et pugui preguntar 344 

gaire... Llavors en tornar, et vas tornar a posar en 345 

contacte amb ells?  346 

TecMA: Sí. Vam fer una trobada per veure una mica com 347 

havia anat. Jo també, amb l’Arantxa ens vam veure més, 348 

tot i que ella estava molt pillada per exàmens, però vam 349 

fer una mica de trobada per parlar-ne. Des del principi, 350 

estava claríssim que continuàvem, que com fos, 351 

continuàvem, perquè la cosa havia anat bé, s’havien 352 

sentit recolzats... L’Arantxa es veu que havia fet un paper 353 

més enllà del tema agroecològic, un paper de persona 354 

adulta que posa una mica d’ordre, perquè em sembla que 355 

allò era una mica de disbauxa... Però es van sentir bé. 356 

TecMA (326-327) FpLf 

La idea era intentar que les 

activitats respectessin el màxim el 

projecte i objectius inicials. 

 

TecMA (347-353) Fv 

Al tornar es va fer una avaluació i 

tothom estava encantat amb el 

projecte i es veia disposat a tirar-

lo endavant. 

 
TecMA (356-357) Fv 

Els monitors es van sentir 

acompanyats. 

 
TecMA (360-361) Fv 

Els monitors es mostraven molt 

satisfets i deien que havia anat 

molt bé. 
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Acompanyats i tal. I era un dels objectius.  I llavors van dir 357 

que sí que volien continuar. Ràpidament vam començar a 358 

parlar del tema d’Ecuador, com un possible futur i coses 359 

d’aquestes. I llavors les valoracions que tinc és aquí. I em 360 

van dir que estaven molt contents, que havia anat molt bé 361 

i ja està. No en tinc més de valoracions de l’activitat 362 

concreta. 363 

F: I, a partir d’aquí, heu tornat a parlar del tema 364 

d’Equador i tot això? 365 

TecMA: Sí, ara diguéssim que ara nosaltres com a 366 

Ajuntament, nosaltres tenim el grup d’Educació al Llarg 367 

de la Vida i estem en un moment que tanquem una etapa. 368 

Que és el moment que hem estat treballant durant set 369 

anys que és de totes les etapes juntes (bressol, parvulari, 370 

primària i secundària tots junts) treballant. Això se’ns està 371 

morint una mica perquè tot té el seu moment i ara se’ns 372 

estan jubilant, se’ns estan cansant alguns profes, la crisi 373 

ens ha tocat molt, ens ha canviat dinàmiques... I veus, 374 

ara volem fer una mica de canvi perquè inclús la relació 375 

entre l’Autònoma i l’Ajuntament, que estava basada en un 376 

conveni, això en teoria s’ha acabat. Oficialment, s’ha 377 

acabat el conveni. I bueno, també hem conegut gent de 378 

Barcelona, hem conegut l’Agenda 21 Escolar de 379 

Barcelona, ens hem presentat mútuament els nostres 380 

treballs, hem fet trobades de profes, hem vist que el que 381 

fan és molt interessant, han vist que el que fem és molt 382 

interessant, tenim punts de vista molt diferents i molt 383 

complementaris... Llavors és molt fàcil enriquir-se en el 384 

futur tot i que treballar conjuntament no és fàcil perquè la 385 

gent no agafa el tren massa sovint... També perquè tal 386 

com hem treballat és la formació de professorat. I la 387 

formació del professorat està patint canvis molt 388 

importants que ja van més enllà de nosaltres. Deixen de 389 

fer la formació a les tardes, que és quan tots les podem 390 

fer. Nosaltres hem hagut de dir “vale, pues es lo que hay. 391 

No tenim més”. I llavors la idea que tenim ara és treballar 392 

amb secundària. Perquè a secundària hem vist que hi ha 393 

una participació alta del professorat, però fluixa. És a dir, 394 

els profes estan allà, els profes estan que no  fallen, no 395 

se’n van, no són els que es cansen i diuen “ja no vindré 396 

més”, però després l’activitat que fan és molt fluixeta pel 397 

que podria ser a secundària. I a més a més, estem en un 398 

moment en què ja alguns dels nanos que van començar 399 

l’hort a infantil i a primària estan a secundària. I llavors 400 

hem dit “vinga, ara anem a per secundària”. No tenim les 401 

forces per tornar a iniciar ara mateix algo amb totes les 402 
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etapes. Hem de tancar aquesta etapa perquè no podem 403 

més, però llavors ara anem a buscar un grup més petit 404 

que ens ajudi a tirar endavant. Secundària. Perquè hi ha 405 

potencials brutals a fer, coses molt interessants... I llavors 406 

aquí és quan recuperem la idea aquesta de la professora, 407 

de la Dolors Bosch, que deia que agaféssim el 408 

voluntariat. I llavors, tenim previst fer paral·lelament dos 409 

processos. Un, un grup de treball de profes de secundària 410 

–com el que hem fet, però només de secundària- i amb 411 

Barcelona per reforçar-nos mútuament. I ja veurem com 412 

ho muntem perquè en principi és pel curs que ve. I, 413 

llavors, paral·lelament, un procés amb el lleure. I després 414 

que es reforcin mútuament: que els profes de la 415 

secundària puguin veure què està passant aquí i tal. I 416 

amb el procés de secundària, la gràcia és: tenim un 417 

objectiu preciós al final d’un any de treball que és un 418 

viatge molt bonic que és a Equador i això serveix de 419 

motivació, de motor immòbil d’Aristòtil, de dir als nanos 420 

que faran coses –i per això estan motivats- i a més estan 421 

al lloc del lleure i per tant estan en una participació 422 

voluntària i ningú s’arrossega per res. O sigui que és 423 

autèntica la participació i motivada. I aprofitant el 424 

“subidón” que tens de fer aquesta història, primer fem una 425 

preparació bona, profunda, que això és una experiència 426 

que jo ja he tingut amb República Dominicana i l’any 427 

2001. O sigui, l’any 1999 vam començar un procés de 428 

formació de dos anys per  arribar el 2001 a fer un viatge 429 

amb un grup de joves. Clar, jo ja ho he experimentat i val 430 

la pena. És intentar replicar-ho aquí d’una altra manera. 431 

També és veritat que jo ara mateix no tinc un col·lectiu 432 

que puguem muntar una història d’aquestes, per tant, els 433 

monitors de lleure són el col·lectiu. Jo em sumo a algú 434 

que ja existeix i que té el seu propi projecte i aquest 435 

esforç formatiu que els nanos fan en dos temes, que són 436 

molt importants allà on anem que és l’Equador, que és a 437 

Cotacachi, és el turisme responsable i l’agroecologia, 438 

com a dos alternatives al model crematístic, miner i 439 

depredador que els ve des de fa molts anys, que tenen 440 

allà i tenen el perill de patir. No entro en el tema, però...la 441 

megamineria... Llavors, aquests dos temes són en els 442 

que ens formarem sobretot. Hem rebut la proposta d’una 443 

ONG intermediària (estem treballant amb elles), que és la 444 

Xarxa de Consum Solidari, que ens han proposat que fem 445 

allà un casal d’estiu. Això ha caigut perfecte en el món del 446 

lleure. Han dit: “perfecte, és el que sabem fer!” . Estan 447 

tots motivats a fer un casal d’estiu. Per tant, ja ho tenim. 448 

Ara, la formació aquesta que farem fins llavors, hem de 449 

tenir el compromís també de, dintre de les nostres 450 
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possibilitats, anar als instituts en els quals els nanos 451 

estan treballant (secundària i, pel que sabem, són els 4 452 

instituts públics de Sant Cugat, que són amb els que 453 

treballem) i servir-nos com a vehicle per portar 454 

agroecologia escolar al grup gran, a la secundària formal, 455 

a l’educació formal. O sigui, fer ponts entre l’educació del 456 

lleure i la secundària. Com? Jo m’imagino (no és una 457 

cosa que tinguem molt treballada, estem molt a les 458 

beceroles encara)...Nosaltres tenim propostes per 459 

secundària, ja les tenim pensades. A vegades el que fem 460 

és fer servir alumnes més grans, per exemple, que vénen 461 

i proposen alguna cosa als alumnes més petits. 462 

Dinàmiques de debat i coses d’aquestes. Ells serien els 463 

alumnes més grans que arriben. Llavors, també, aprofitar 464 

que de vegades ve gent (per exemple, una camperola de 465 

Vía Campesina, que va venir aquí i que era d’Hondures; 466 

després en va venir una de Guatemala). Hi ha una ONG 467 

que col·labora amb nosaltres, que és VSF Justícia 468 

Alimentària Global. Aquesta gent ens porta de sobte una 469 

persona d’aquestes, que té un potencial per explicar 470 

coses enorme i no les sabem aprofitar perquè no hem 471 

tingut temps de preparar amb quin profe ho fem, anem 472 

ràpid, corrent, a veure com muntes alguna cosa...Llavors, 473 

ells es podrien fer càrrec de portar-la al seu col·le i dir: 474 

“sabeu que jo estic fent un treball en el meu lleure, anem 475 

a l’Equador i aquesta senyora ve a explicar-nos coses 476 

que van sobre aquest tema, per exemple. O sigui: 477 

activitats que nosaltres faríem com a vehicle, la seva 478 

pròpia explicació del seu propi projecte com a tal i 479 

després portar gent que pot venir a fer una activitat o 480 

xerrada d’algun dels temes que més o menys treballem.  481 

......??  solidari o el que sigui. Posteriorment al viatge, un 482 

cop haguem tornat, fer un retorn. Són els compromisos 483 

que qualsevol grup que se’n va de viatge fa. Buscarem 484 

finançament públic i jo, com a treballador públic, els estic 485 

ajudant a anar...Però hi ha el compromís de fer això. La 486 

gràcies està en com  buscar el potencial del lleure, que és 487 

brutal, dins de l’educació formal. Perquè l’educació formal 488 

és la que arriba a tothom, és la més democràtica, si vols, 489 

però l’altra és la més lliure. Llavors és la que té més 490 

motivació, per ser més autònoma i amb un potencial més 491 

gran. Cal intentar reforçar les dues coses. També pot 492 

reforçar que el nano està fent un projecte, el que li dóna 493 

la gana, perquè té un grup... i se’n va a la secundària i ho 494 

explica i l’escolten...també té un efecte positiu cap el 495 

lleure. El lleure està fent coses positives per la societat, 496 

que és l’objectiu del lleure moltes vegades...quant més 497 

grans, més així. Aquí els estem donant una oportunitat de 498 
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ser útils, també i d’aportar coses maques als seus 499 

companys i coses d’aquestes.  O sigui que per aquí ens 500 

mourem. Aquesta és la idea. 501 

F: Pinta bé. 502 

TecMA: Sí. Si som capaços de fer-ho. 503 

TecMA (485-488) FpLf 

Un dels objectius és començar a 

utilitzar l’educació en el lleure per 

reforçar l’educació formal. 

 

TecMA (495-500) FvLp 

El projecte pretén donar a 

l’educació en el lleure 

l’oportunitat de fer quelcom 

positiu per la societat. 
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Entrevista a Arantxa Aguilera (EdA) 1 

Practicant de l’Ajuntament de Sant Cugat, educadora 2 

ambiental 3 

Avaluació de l’activitat a Marinaleda 4 

Entrevistador: Francesc Sala (F) 5 

07 de Juliol de 2014 6 

F: Abans de començar, qui ets, què estudies, què fas? 7 

EdA: Sóc l’Arantxa Aguilera, estudio Ciències Ambientals, 8 

treballo per una part de becària aquí, a la Fundació T 9 

Solidari portant el voluntariat de  medi ambient, que l’any 10 

que ve serà sobirania alimentària i a l’Ikea, de 11 

dependenta. 12 

F: En el tema de Marinaleda, com és que hi vas anar? 13 

EdA: Com a practiques d’empresa, dintre del currículum 14 

de Ciències Ambientals, va sorgir fent temes d’educació 15 

ambiental, integrar dins del lleure l’educació ambiental. 16 

Llavors, vam saber que dos esplais de Sant Cugat anaven 17 

a Marinaleda amb una visió sòcio política. Llavors vam 18 

parlar amb els monitors per integrar la part ambiental, ja 19 

que Marinaleda, a part de ser un poble comunista i que 20 

aquesta part sòcio política és important, el pas que estem 21 

intentant de fer cap a la sobirania alimentària, era per 22 

mirar-ho. I sobretot criticar-ho. O no. Positivament o 23 

negativament. 24 

F: Ja. 25 

EdA: Els va agradar la idea i hi vam anar conjuntament. 26 

F: En un origen no estava el tema d’educació 27 

ambiental posat. 28 

EdA: No. 29 

F: Només era un tema...interessant...Vau ser vosaltres 30 

els que us vau posar en contacte amb els esplais? 31 

EdA: Sí. 32 

F: I hi vau anar allà només com a observadors o a 33 

ajudar els monitors? 34 

EdA: Anàvem com si fóssim monitors, però mig mig, 35 

perquè estàvem al grup, però no només estàvem al grup. 36 

Ells feien més coses de lleure. Estàvem una mica més 37 

EdA (26) FpLf 

Als monitors els va agradar la idea 

EdA (18-22) FpLf 

Des de l’ajuntament van proposar 

afegir l’agroecologia al projecte, 

especialment per la relació entre 

Marinaleda i la sobirania 

alimentària. 

EdA (37) FrLo 

Els monitors sobretot feien 

activitats de lleure. La part de 

l’agroecologia requeia sobretot en 

l’Arantxa. 

Codi de l’entrevista: EdA 
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desvinculats del grup, però anàvem com a grup. El que 38 

passa és que nosaltres vam arribar una miqueta més tard, 39 

ens en vam anar al mateix temps, però l’últim dia, que es 40 

feia “el día de la comunidad” vam torna-hi a anar. Els 41 

joves ja no hi estaven. 42 

F: Molt bé. Explica’m el viatge en si. 43 

EdA: M’ho vaig preparar una mica abans, intentant 44 

contactar amb gent per veure el col·legi, anar a veure 45 

l’hort, anar a veure la cooperativa i els camps, el sindicat i 46 

tot el que hi havia una mica. El de l’esplai anaven una 47 

mica “a lo loco”. 48 

F: “A lo loco” què vol dir? Que no estava gens 49 

preparat? 50 

EdA: No. 51 

F: Anaven “a pelo”, diguem-ne. 52 

EdA: A contactar un cop allà. No hi havia un contacte 53 

previ. 54 

F: Ah, no hi havia contacte previ? 55 

EdA: Van intentar contactar amb una de l’Ajuntament i al 56 

final ho van fer un cop allà, perquè aquí no podien. Llavors 57 

el que van fer en arribar és la descoberta del poble. 58 

Gairebé de tot es van encarregar els de l’esplai. Van fer la 59 

descoberta del poble i els van preparar una ginkama 60 

perquè els joves preguntessin pel poble i sabessin de tot 61 

una mica. Nosaltres, després de dinar (quan parlo de 62 

“nosaltres” vull dir “jo i la meva parella”, que és com si fos 63 

d’educadors ambientals), sí que vam fer una estoneta a la 64 

tarda una introducció d’on veníem i on estàvem. Tot i que 65 

havíem fet la descoberta del poble, encara no havien 66 

entès gaire per què havien anat allà, quin interès tenia 67 

Marinaleda i què els suposava a ells. I tampoc tenien molt 68 

clar d’on venien. Llavors els vam introduir la història 69 

agrícola de Sant Cugat, de com les terres es van vendre i 70 

a Marinaleda, com van aconseguir les terres, la 71 

importància que tenia allò. D’alguna manera vam fer les 72 

dues visions. A Sant Cugat hi ha una part que està anant 73 

més cap una lluita per l’agricultura ecològica, de consum 74 

de proximitat i d’igualtat, i per una alta banda, la lluita a 75 

Marinaleda s’hi assembla una mica, tot i que no és igual, 76 

però els orígens són molt diferents. Uns han aconseguit 77 

unes terres i els altres les van perdre, per dir-ho d’alguna 78 

manera. Vam exposar una mica el context perquè ho 79 

EdA (44-48) FpLo 

L’Arantxa va contactar amb gent 

d’allà per assegurar-se que es 

podria visitar tot el que es 

pretenia. L’esplai no ho va fer 

tant. 

EdA (64-65) FrLsAs 

Van fer una xerrada d’introducció 

al poble i els seus orígens, 

comparant-lo amb Sant Cugat. 
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entenguessin millor. Llavors sí que, pels nois, la 80 

descoberta va prendre sentit: van entendre perquè 81 

estaven allà i què tenia allò d’interessant en l’àmbit que 82 

fos. Això va ser el primer dia. El segon dia vam anar a la 83 

tarda a veure el col.le. Prèviament vam preguntar què 84 

havien fet ells als col·les, tant a  la Primària com a 85 

Secundària sobre el tema d’horts, sobre la proximitat al 86 

camp. Vam anar a veure el col·legi de primària, a l’hort 87 

que tenien, que els va encantar. Van veure que hi havia 88 

molta diferència amb el que ells tenien, sobretot, per 89 

exemple, en el cas del viver del poble, que estava a dins 90 

de la instal·lació del col·legi. Llavors els nens tenien un 91 

entorn verd i ple de plantes que era molt habitual i a sobre 92 

vam arribar al col·legi i hi havia un galliner. Es veu que les 93 

gallines de vegades entraven al col·le, una cosa molt 94 

natural sobre el seu entorn. Els va sorprende, i ho van 95 

preguntar, perquè tenia Marinaleda, que ja era un poble 96 

agrícola,  la necessitat de fer un hort al col·le. L’entorn ja 97 

era així. Ells van dir que, tot i això, els nens no anaven 98 

gaire al camp. La crítica que fan els del poble és que els 99 

joves no se’n recorden de les terres fins que no tenen 100 

l’edat per treballar i volen treballar. Quan són joves estan 101 

per altres coses, sense saber la planta de la patata quina 102 

fulla té. 103 

F: Això és el que passava abans de què posessin 104 

l’hort o ara també? 105 

EdA: No, ara ja no. Ara els nens reconeixen les plantes, 106 

saben d’on vénen les coses, la temporalitat dels aliments. 107 

Hi havia coses molt diferents, com la diferència de què 108 

pagaven a Sant Cugat pel menjador (són 6€) i a 109 

Marinaleda (1 €). I això s’entén perquè a part de  perquè 110 

tot el poble està molt subvencionat internament, perquè de 111 

l’hort del col·le no es treia gaire, però quan hi havia 112 

enciams, sí. La cooperativa té una escola d’agricultura 113 

ecològica, que fa uns aliments que no es poden vendre i 114 

es donen al col·legi. Tots els agricultors de la vora, quan 115 

tenien excedent, o no, sobretot de fruites, els en donaven. 116 

D’ous i carn, també. Una part es considera que ja va cap a 117 

l’escola. Els de l’escola són la gent que millor mengen, 118 

perquè tota la producció dels pobles del voltant, tret de 119 

què és una obligació moral, encara que no està gens per 120 

escrit o no ens ho van interpretar així, ho donen cap a 121 

l’escola. Això fa que sigui 1€. 122 

F: Què fort. 123 

EdA (80-83) FvLfLs 

La xerrada d’introducció va servir 

als joves perquè entenguessin que 

feien allà. 

EdA (87-88) FrLsSp 

Els va agradar molt l’escola de 

primària i el seu hort. Funciona 

molt diferent a Sant Cugat. 

EdA (87-88) FrLpSp 

Els joves feien preguntes sobre 

l’hort escolar i s’hi mostraven 

interessats. 
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EdA: Però, per exemple, no tenen l’hort dins d’un 124 

programa educatiu, igual que aquí molts nens tenen una 125 

classe o un tros de la classe destinat, doncs no. 126 

F: O sigui: simplement està allà. 127 

EdA: Està allà. Forma part del pati. I es manté durant el 128 

pati. 129 

F: Però realment els nens hi van? No és que ho facin 130 

els profes i ells ho veuen. 131 

EdA: No, no... Es veu que hi ha profes motivats, però els 132 

que ho porten són els de la cuina. 133 

F: Vale. 134 

EdA: Llavors, sí que hi ha un contacte molt més directe 135 

entre cuina i hort, perquè diuen, a veure, amb això no ens 136 

podem abastir...el que surt ho cuinem, però d’aromàtiques 137 

i tot això, anem més que servits. Això és la visita al col·le. 138 

F: Això va ser el primer dia que vau... 139 

EdA: Crec que va ser el segon. 140 

F: I com ho vau fer? Com vau arribar? On vau estar? 141 

EdA: Allà la gent, durant la setmana de la pau, que també 142 

va ser això, l’interès d’anar a Marinaleda, perquè durant 143 

Setmana santa és la Setmana de la Pau, com que no és 144 

res religiós... Van deixar el poliesportiu a l’esplai. 145 

F: Vale. Vau aprofitar això per col·locar-vos. 146 

EdA: Sí. Jo vaig estar a la furgoneta, però sí. Deixen 147 

l’espai del poliesportiu, amb sales diferents on teníem 148 

dutxes, lavabos...Teníem de tot. Per cuinar, un càmping 149 

gas. I amb això també vam al·lucinar, amb les 150 

instal·lacions que tenien, que era una burrada, eren molt 151 

bèsties molt ben conservades. Mica a mica van anar 152 

entenent. Vam començar amb l’educació i al dia següent 153 

vam anar a la cooperativa. Es va fer el camí, com feien els 154 

treballadors, vam anar cap el Humoso, ens van explicar 155 

com van aconseguir les terres, la lluita que es va fer, les 156 

contínues lluites.  Primer van demanar i volien aconseguir 157 

l’aigua, després van aconseguir les terres i com, mica en 158 

mica, van cultivant aquelles terres. Igual que allò que he 159 

dit abans, de què estan fent cursos, no solament 160 

d’agricultura ecològica, sinó d’altres eines que també 161 

calen, sobre tecnologies més senzilles...i com de mica en 162 

EdA (147-152) FrLo 

El poble els va oferir totes les 

facilitats perquè es puguessin 

instal·lar. 

EdA (152-153) FvLs 

Els nois van anar entenent com 

funcionava el poble. 

EdA (153-157) FrLsAsSp 

Van veure l’Humoso, on els van 

explicar les lluites per la terra. 

EdA (162-164) FrLsAaSp 

Els van explicar com intentaven 

que els cultius fossin més 

ecològics, encara que no ho siguin 

lo suficient com perquè els 

etiquetin com a tal. 
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mica els cultius van sent més ecològics o ho estan 163 

intentant. No estan etiquetats com a tals, però sí com a  164 

“API”, que són “integral”. Més que res, el que vam trobar 165 

allà, més que ecologia, era comerç just, que ja està prou 166 

bé. 167 

F: Sí, sí...està prou bé. 168 

EdA: A part de quan ens van fer l’explicació, vam anar a 169 

donar una volteta pels camps i vam veure gent collint 170 

faves. Ens vam sentir malament: estàvem mirant com la 171 

gent agafava faves i es van posar una estona els joves a 172 

collir faves.  173 

F: De forma espontània? 174 

EdA: Sí. Totalment. 175 

F: Curiós. 176 

EdA: Aleshores explicaven la manera de treballar que 177 

tenien. Hi ha “X” feina. Aquesta “X” feina es reparteix entre 178 

tothom que vulgui treballar. Si hi ha molta gent que vulgui 179 

treballar, hi ha menys temps de treball, i per tant, menys 180 

diners. La cosa és que qui pugui i vulgui, més o menys, 181 

treballi. Gairebé ningú no està tot l’any, només els 182 

cooperativistes. Els cooperativistes, al treballar tot l’any, 183 

cobren menys, perquè tenen un sou assegurat durant més 184 

temps. 185 

F: Vale. 186 

EdA: Però tots tenen el mateix sou, siguis del que siguis. 187 

Es fracciona, per exemple, en hores. La gent que està a la 188 

cooperativa a la fàbrica està 8 hores però la gent que està 189 

al camp en treballa 6 i mitja. Cobraran el mateix, però 190 

s’entén que el camp és més dur. 191 

F: Clar, clar... 192 

EdA: Llavors, es fracciona d’aquesta manera. Tot és 193 

assembleari. Aquell dia, amb els 10Km. d’anar i tornar ja 194 

en van tenir suficient. Després vam fer una entrevista amb 195 

una de les ...(ara no sé el nom oficial) amb una 196 

“concejala”.  197 

F: De l’Ajuntament, representa. 198 

EdA: Sí, de l’Ajuntament. De l’Ajuntament només cobra la 199 

gent d’administració i “papeleo”, però els càrrecs de 200 

l’Ajuntament, no. Ningú no cobra. Ho fan de forma 201 

EdA (177-178) FrLsAs 

Els van explicar com tenen 

distribuïda la feina i els salaris. 

EdA (165-166) FrLsAaAsSc 

Es van trobar que la filosofia del 

poble es centrava més en el 

comerç just que en ser 

completament ecològics. 

EdA (169-171) FrLsAtSp 

Van donar una volta pels camps 

per veure com collien faves. 

EdA (171-173) FrLpAtSp 

Els joves es van posar a treballar 

una estona amb la gent d’allà de 

forma espontània. 

EdA (195-197) FrLs 

La “concejala” els va concedir una 

entrevista explicant com funciona 

l’adquisició d’habitatges a 

Marinaleda 
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voluntària. Són escollits pel poble. Donen en funció del 202 

que poden, però no tenen un sou establert. Ni tenen 203 

dietes, ni tenen res, perquè s’entén que no han d’estar allà 204 

les 8 hores. En canvi, l’administrativa, sí. I bé, va esta 205 

oberta a tot el que vam voler. Van fer ronda de preguntes. 206 

Potser vam estar 2 hores. I va ser molt horitzontal tot. I els 207 

nois preguntaven, sobretot perquè el primer dia els vam 208 

fer veure Sant Cugat i Marinaleda. I deien: “és que això, al 209 

meu poble, és impensable!”. I intentaven entendre el 210 

perquè del tema de la vivenda, per què allà funcionava 211 

d’aquesta manera, com funcionava la racionalització de la 212 

feina, com es pagaven les coses. 213 

F: La vivenda... 214 

EdA: La vivenda...això ja va ser ja l´últim dia, que vam 215 

parlar de la vivenda. I vam fer el mateix: Sant Cugat, 216 

Marinaleda. I ho vam fer amb uns papers grans i ho vam 217 

anar escrivint. Per exemple: Sant Cugat, tu vols comprar-218 

te un pis. Hi ha uns terrenys, que ha comprat una 219 

immobiliària, la immobiliària fa uns edificis, demanen un 220 

préstec aquí, tu demanes un préstec a un banc i vas a 221 

l’agència i l’agència t’ho fa i tens les claus d’un pis. Un 222 

embolic! No ho entenien! Per què tantes coses?. I van 223 

veure que els terrenys són públics. Et vols fer una casa? 224 

Doncs tot municipi té una subvenció per fer immobles. 225 

Aquesta subvenció Marinaleda la inverteix en materials 226 

per construir i la mà d’obra és el poble. Mà d’obra gratuïta, 227 

o sigui, tu voluntàriament ajudes a fer cases. Quan tu et 228 

vulguis fer la teva, t’ajudaran. Llavors, quan tu acabes la 229 

teva feina, potser trigues un any a fer-te la casa, o 18 230 

mesos...Però realment el material l’ha pagat l’Ajuntament i 231 

aquests diners veien com a Sant Cugat s’invertien o en el 232 

terreny o en donar-lo a les immobiliàries que edificaran. 233 

Aleshores, estàs donant uns diners perquè algú pensi i 234 

faci. I veien la diferència i no entenien perquè no es feia 235 

això! Per què no es fa com a Marinaleda a tots els llocs? I 236 

sobretot deien: si la gent paga 18€ de lloguer i al cap de 237 

15 o 20 anys la casa és seva, els ha costat (m’ho invento) 238 

4000€!. Com pot ser que una casa valgui tant? Aleshores 239 

van dir: si els materials te’ls han donat i l’heu construït, 240 

aquests diners són per a l’Ajuntament, perquè es 241 

reinverteixin en una altra cosa, com pot ser que el 242 

menjador costi 1€, o coses d’aquestes. Sí que és veritat 243 

que tens una llista d’espera perquè et toqui fer-te la casa i 244 

tu pots tenir un lloguer convencional. Hi ha alguna casa 245 

privada de les d’abans i tu la pots llogar. Al principi no ho 246 

entenien, però faig la comparativa de què tu vas al súper i 247 

EdA (206-213) FrLpAs 

Els nois utilitzaven els 

coneixements extrets de la 

primera introducció (comparant 

sant Cugat i Marinaleda) per 

preguntar dubtes. 

EdA (215-218) FrLsAs 

L’últim dia va fer una activitat 

amb l’Arantxa parlant de 

l’habitatge. 

EdA (235-239) FrLpAs 

Els joves participaven a l’activitat 

fent preguntes i construint 

conclusions. 
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vas a comprar un enciam. Tu pagues 1€, però aquest 248 

enciam algú l’ha cultivat, algú l’ha portat a un centre i 249 

aquell centre l’ha distribuït a una tenda, que et vendrà 250 

l’enciam...i et cobra 1€. Però si tu tens llavors, plantes 251 

l’enciam i el regues, et costarà 10 cèntims. Aquesta 252 

diferència és l’equivalent a la diferència que vèiem amb 253 

les cases. Si tu vols la comoditat de què vols les claus, et 254 

costa una fortuna i has de fer una de burocràcia molt gran. 255 

Llavors, en aquest tema de la vivenda s’inclou el tema 256 

político social i ambiental perquè estem parlant de l’ús del 257 

sòl. Sí que és veritat que totes les cases són iguals, però 258 

totes les cases tenen un terreny destinat a què tinguis 259 

hort, aquí tinguis amb què lluitar per si mateixos. 260 

F: És clar, estan pensades per com està fet el poble. 261 

EdA: L’últim dia, amb els monitors, es va fer un mural a la 262 

paret. Tot el poble està ple de murals de totes les visites 263 

que han fet i les invasions que tenen. És un poble com 264 

molt lliure, no hi ha policia, ni hi entra. D’alguna manera 265 

està com boicotejat perquè van veure que aquí no arriben 266 

autobusos, policia...aquí no hi ha moltes coses. Voleu ser 267 

tal? Doncs vale, no us ajudarem, tampoc, des de fora. 268 

F: És un tema de boicot? No és perquè el poble no 269 

vulgui invertir en certes coses? 270 

EdA: No, el que hi hagi autobusos per anar a Sevilla no és 271 

una cosa per un poble tan petit. Sí que hi ha algunes 272 

coses que el poble del costat sí que les té. 273 

F: No depèn d’ells. 274 

EdA: No, no depèn d’ells. En aquest poble s’hi fiquen 275 

delegacions superiors, els anarquistes es fiquen al mig 276 

perquè diuen que estan fent un microestat. Entren, fan 277 

pintades... Però fan pintades tots, perquè tots es queixen. 278 

És una alternativa que està sortint. Jo veig que l’entorn 279 

gasta més energies en criticar-ho que en mirar-s’ho i en 280 

mirar-s’ho i veure com es pot millorar, perquè vulguis o no 281 

és un grup de gent que s’ha ajuntat al i que volen un altre 282 

tipus de “tal”. 283 

F: Com es defineixen? 284 

EdA: Són republicans. 285 

F: Però republicans en origen fa referència a què no 286 

volen un rei, no volen una monarquia...però tot el 287 

moviment aquest no té cap nom? 288 

EdA (258-260) FrLsAsAeSpSc 

Dins del tema de l’habitatge van 

tractar el tema més ecològic de 

l’agroecologia, ja que les cases 

que es construeixen estan 

pensades per tenir un terreny 

d’hort (permet fer un pas en la 

sobirania alimentària i en 

l’autoconsum). 

 
EdA (262-263) FrLp 

Van fer un mural a una paret 

cedida pel poble. 
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EdA: Lluiten per la terra, tenen similituds amb “Via 289 

Campesina”, però jo crec que simplement volen funcionar 290 

d’una altra manera. Jo no et sabria dir amb quina paraula 291 

es defineix. Tenen semblances amb “Via Campesina” i 292 

lluites semblants, però tampoc no són molt ecològics, la 293 

veritat. Crítiques que vaig fer: com pot ser que hi hagi 294 

tendes que venguin coses, o sigui, hi ha un capitalisme, i 295 

sobretot la gent més gran s’està queixant d’aquest 296 

capitalisme en els joves, però és degut als pares, perquè 297 

és un poble que ha patit molta fam, i ara la segona 298 

generació està proporcionant diners a la tercera 299 

generació. Aquesta generació no se’n recorda de les 300 

terres fins que té 18 anys i vol un sou. 301 

F: És clar... 302 

EdA: Llavors, hi ha aquest conflicte: com seguir viu això?. 303 

Hi hauria d’haver una tenda on el pa, els tomàquets, tot el 304 

que el poble menja sigui d’aquí. Em va faltar la lluita per la 305 

sobirania alimentària. Els vaig dir: aquí, quins cereals 306 

planteu? Van dir: blat, civada... i els vaig dir: per què no 307 

feu cervesa? Són coses que...estàs lluitant per una 308 

sobirania alimentària i tens aquí la Mahou o el que sigui... 309 

F: Ja... 310 

EdA: Amb els joves, quan dinàvem, vam anar fent una 311 

visió tan positiva com negativa del que havien vist aquell 312 

dia. Quan vam fer la visita al Humoso, el mateix: Què heu 313 

vist, crítiques... (Deien): els treballadors anaven amb el 314 

seu cotxe, alguns compartien. Per què no existeix una 315 

furgoneta gran, o un microbús intern del poble per fer els 316 

viatges... Però també es va dir: molt xulo la manera de 317 

treballar que tenien... Vam analitzar una miqueta totes les 318 

parts. 319 

F: Està bé, està bé... Vau anar 4 dies, 5 dies? 320 

EdA: Vam anar 4 dies  321 

F: Quan vau arribar? 322 

EdA: Van arribar el diumenge a la nit, crec, però el dilluns 323 

vam començar. Dilluns, dimarts, dimecres i el dijous al 324 

migdia vam marxar. 325 

F: Són 4 dies, però aprofitant enterament el primer. 326 

EdA: Fins dilluns a mig matí no es va fer res. Dilluns va 327 

ser la descoberta, dimarts o dimecres va ser l’ Humoso, 328 

dijous va ser el mural i l’altre dia va ser apart de 329 

EdA (292-294) FvLfAaSp 

Tot i que tenen ideologies 

semblants amb altres 

organitzacions, l’Arantxa opina 

que no són especialment 

ecològics. 

 

EdA (304-309) FvSc 

L’Arantxa opina que al poble li cal 

treballar la part del consum. 

 

EdA (311-319) FrLpAa 

Amb els joves es posava en comú 

les crítiques que tenien sobre el 

que veien (positives o negatives). 

(En aquest cas parla de que els 

treballadors anaven amb cotxe) 
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l’entrevista, la visita al col·le. Com que érem 20, s’havia de 330 

fer dinar per tots... era com...al matí fem això i a la tarda 331 

fem això!... entre una cosa i l’altra.. També els deixaven 332 

lliure. Per això dic que... La part ambiental va ser això: 333 

Humoso, col·le, entrevista i el primer dia amb la diferència 334 

de Sant Cugat Marinaleda i el context, però també va 335 

haver-hi estones de lleure, perquè tampoc era un curs 336 

“tope de uoohhh!, apreneu!”. Si a la nit els deixàvem, ens 337 

aixecàvem més tard. I sí que vam fer molta vida. Hi havia 338 

un parell de bars, però vam anar sempre al Sindicat. 339 

Llavors, era molt profitós perquè si volien xerrar, o la gent 340 

que podrien ser els nostres pares o avis no xerren com 341 

poden xerrar els pares d’aquí, o no tots, perquè són gent 342 

els pares dels quals van fer lluites de fam. Són molt 343 

revolucionaris, però molt “iaio flautes” . Veies gent de 50 o 344 

60 anys que no paraven de xerrar i eren “súper-canyeros”. 345 

Llavors, els joves preguntaven i per això va haver-hi 346 

estones que eren estar al Sindicat xerrant amb la gent. 347 

F: I els joves es motivaven realment? 348 

EdA: Algú potser no, però molts, com jo, es quedaven allà. 349 

Jo no vaig esta a molts dinars i sopars perquè vaig estar 350 

allà, xerrant, xerrant i xerrant perquè m’expliquessin de tot. 351 

Vam anar, crec que el dimecres, a l’assemblea. Venia el 352 

Sànchez Gordillo. Ens van dir que a partir de dijous 353 

començava la festa, com que eren joves, perquè no es 354 

desmadressin gaire, fins dijous. L’assemblea va ser per 355 

agafar voluntaris per organitzar les barres, per la seguretat 356 

dels concerts i tot això. I l’assemblea va ser arribar i dir: “A 357 

veure! Per això: qui s’apunta!” Van aixecar els braços, ho 358 

van anar escrivint... 359 

F: “Tal cual”, súperpràctic.  360 

EdA: Veus que és un poble amb un sentiment bastant 361 

unificat. Això als nens els va quedar. Van veure algú que 362 

se sortia. Vam trobar uns amb qui jo vaig contactar, eren 363 

de Barcelona. Aquesta parella també està ficada en 364 

moviments polítics i tal i com que els de l’esplai també ho 365 

estaven, van tenir sopars de xerrar i xerrar i que ens 366 

expliquessin realment gent que no són d’allà com ho 367 

veuen, com ho estan vivint.  368 

F: Pel que dius, ho valores positivament. 369 

EdA: Sí. 370 

F: Per tu i per l’experiència d’educació dels nens? 371 

EdA (333-337) FrLo 

Van combinar les activitats de 

caire ambiental amb activitats de 

lleure. 

 

EdA (340-347) FrLpAs 

Durant l’estada, dedicaven 

estones al sindicat, on els joves 

podien preguntar i parlar amb la 

gent que hi havia, i amb els avis 

revolucionaris que havien fet tota 

la lluita. 

 

EdA (361-362) FrLs 

Els joves es van emportar la 

sensació de poble unit i 

participatiu. 
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EdA: Jo vaig seguir de “ruteo” i el diumenge, que era el dia 372 

de la convivència, vaig tornar. No em venia gens de pas i 373 

vam tornar a dinar amb la gent i ja està. I per als nens, sí, 374 

perquè va ser un èmfasi.  A veure: estàs a Marinaleda, a 375 

Sevilla, en un clima àrid, vegetació àrida...Hi ha un parc 376 

natural...Sí, bé... Tenim Collserola al costat... Sí que hi 377 

havia moments en què calia donar-los “chispilla”..I com tot 378 

era que mentre fèiem alguna cosa anàvem xerrant, els 379 

vaig veure –sobretot els més grandets- motivats a 380 

preguntar. Preguntaven tant de vegades que deies: 381 

“mmm...No ho sé...!”. El primer dia, quan vam fer la 382 

comparativa, van dir: “però... si Sant Cugat està fent 383 

cooperatives, per què també lluiten per les energies 384 

renovables? I arribava un moment que els deia. “perquè a 385 

tot arreu hi ha moltes lluites... 386 

F: Què tal la relació amb monitors? 387 

EdA: Bé, molt bé. 388 

F: Abans d’anar-hi, vau tenir gaire contacte amb ells? 389 

EdA: Ens vam veure un parell de cops, però... Jo sóc 390 

oberta i la meva parella més. A mi em veien més com la 391 

“profe” (potser “la profe” no, però era la que explicava les 392 

coses...tinc un dubte i vaig a l’Aratxa i li pregunto, com si 393 

fos una enciclopèdia). L’altre era més de “jugueteo”. Amb 394 

els de l’esplai molt bé i amb els joves, també. Fèiem 395 

partits de bàsquet o... A part, portàvem a la gossa, que era 396 

amiga de tots i va fer bastanta cohesió. Als joves se’ls va 397 

plantejar de seguir amb activitats a secundària per fer un 398 

intercanvi amb Llatinoamèrica. Es veu que els de l’esplai 399 

ja els van comentar alguna cosa, però res concret, no van 400 

dir en cap moment “Equador”. Van ser dos esplais i 401 

havíem de mirar com participar amb nosaltres i com fer 402 

que vulguin participar entre ells, sent dos esplais diferents. 403 

Es van trobar dos esplais i ens vam integrar nosaltres. No 404 

solament vam venir nosaltres de nous. 405 

F: És clar. Us vau plantejar la possibilitat de què a part 406 

de venir gent dels esplais vinguessin gent d’escoles? 407 

EdA: La cosa és que, si motivem un grup de joves de Sant 408 

Cugat, cadascú d’aquest grup de joves va al seu col·le. I 409 

fer un grup motivat, sobretot captant en els instituts, a 410 

través del German, que té més contactes. Perquè allò que 411 

dèiem de fer a  partir d’un col·le... els professors deien: 412 

“són els nens, que s’han de motivar”. Potser han de sortir 413 

del col·le i motivar-se. Però podríem fer alguna activitat 414 

EdA (374-382) FvLsLp 

Valora molt positivament 

l’experiència en el sentit educatiu 

de cara als joves. 

 

EdA (390) FpLo 

Es van trobar només un parell de 

cops amb els monitors per 

preparar. Tot i així, es van 

cohesionar molt bé. 

 

EdA (397-405) FfLo 

Es va plantejar als joves la 

possibilitat de que fos un projecte 

a més llarga durada sense 

esmentar Equador. 

 

EdA (414-418) FfLp 

Potser es podria fer una activitat 

amb els joves en el que 

expliquessin l’experiència a les 

seves escoles. 
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que expliqués Marinaleda o que expliqués alguna cosa 415 

semblant i aconseguir joves. No sé quin format tindria, 416 

però estaria vinculada, suposo, l’escola i el projecte del 417 

German...però no vull dir res. L’objectiu és fer un grup 418 

motivat. 419 

F: Per acabar, digues alguna cosa que hagis après.  420 

EdA: Viure en comunitat, però en comunitat capitalista. 421 

Perquè això sí que és el que em va sorprendre, després 422 

ho hauré digerit. El que no hi ha són aldees comunes, de 423 

hippies, que potser és el que ens esperàvem que fossin. 424 

És gent consumista, però que es vol organitzar d’una 425 

manera diferent. És viure en comunitat, de manera 426 

alternativa, però seguint el model capitalista (quan hi ha 427 

Coca-Cola al lloc, és capitalista). 428 

F: Ja, ja!! És el senyal...hi ha Coca-Cola... Digues 429 

alguna cosa que recordaràs. 430 

EdA: El Sindicat, la família del Sindicat, on les famílies o 431 

grups proposen el que poden o pretenen fer ells al bar i el 432 

que podrien pagar de lloguer. La família que té una oferta 433 

més profitosa pel poble ho treu. Aquella setmana va estar 434 

una família que...Vam tornar per això, per veure’ls. 435 

F: Curiós. Ara digues alguna cosa que no t’esperaves 436 

trobar. 437 

EdA: No m’esperava trobar el consumisme. El 438 

consumisme d’un nen de 8 anys parlant del “twit”, del 439 

“tuenty”... No m’ho esperava. M’esperava d’allà que els 440 

nens fossin nens. Vam trobar tres nens vacil·lant a les 441 

noies. Unes coses... És clar, m’esperava trobar com al 442 

meu poble, que és de Granada i allà un de 17 anys encara 443 

no sap què és el Facebook. Aleshores, m’esperava una 444 

mica més tocar això. 445 

F: Per dir-ho d’alguna manera, no és que sigui un 446 

poble hippy, com a comunitat, sinó que encara són 447 

menys “pueblerinos” que un poble estàndard, 448 

diguem-ne. 449 

EdA: Sí, però perquè són súper revolucionaris. Tenen un 450 

discurs que jo, en els pobles d’Andalusia que he estat, si 451 

no són bastant “canyeros” perquè tenen gestions així del 452 

poble, són com pobles d’aquí també, que no fan res. Tu 453 

parles amb un que et dóna sessions de política, de temes 454 

socials, de caminades que hem fet, que hem anat a 455 

Madrid, que hem anat a “no sé cuantos”, que hem fet tal, 456 

EdA (418-419) FrLf 

L’objectiu és fer un grup motivat 

 

EdA (450-464) FvLs 

Els va semblar curiós en aquest 

equilibri entre fer les coses d’una 

manera diferent sense intentar 

ser massa idíl·lics i renunciar a 

certes comoditats (relacionades 

amb el capitalisme. 
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però de la mateixa manera, li he comprat una tablet al 457 

meu nen. 458 

F: Clar. 459 

EdA: Que no té perquè ser incompatible, que jo continuo 460 

pensant que una mica, sí, però no és incompatible. Ells es 461 

queixen de l’organització. És el que he vist. Ells es volen 462 

organitzar d’una altra manera, però no ho veuen 463 

malament, que tinguin unes comoditats. Jo potser és que 464 

sóc molt verda de ment i veig que un nen no té per què 465 

tenir una tablet amb 8 anys. Ni la tinc jo, ni tinc un portàtil 466 

bo, que potser em faria falta. Vaig entrar una mica en 467 

conflicte, però després el que he vist que ells es volen 468 

organitzar d’una altra manera, es volen autogestionar. 469 

“Punto”. És la petita escala de Catalunya: “ens deixeu en 470 

pau?”, “deixeu-nos en pau, que així funcionem molt bé”. 471 

F: Curiós. Alguna cosa que haguessis millorat, no del 472 

poble, sinó del viatge en sí.  473 

EdA: Fer-ho l’any que ve. Després d’haver-ho vist, 474 

organitzar-ho més tot. I allargar un dia. 475 

F: O sigui, fer-ho més organitzat. 476 

EdA: Al final va estar organitzat, però allargar-ho un dia 477 

més. Ja tenint l’experiència, ja sabries amb qui parlar 478 

directament, a qui anar... 479 

F: M’agrada perquè la pròxima pregunta ja és inútil. 480 

Repetiries? 481 

EdA: Sí. Ho proposaria a esplais o a qui sigui. L’any que 482 

ve ho tornaria a fer. Amb Sant Cugat o amb qui sigui, però 483 

portar nens cap allà perquè vegin una altra realitat (a 484 

Marinaleda o on sigui). El que passa és que Marinaleda és 485 

un poble que està molt preparat per a acollir gent. Però 486 

qualsevol aldea... El següent pas, per exemple amb 487 

aquest grup, no seria repetir Marinaleda, seria anar a 488 

Somonte, o a qualsevol altra comunitat que estiguin 489 

lluitant per aquestes coses. Seria fer un pas més, però 490 

amb gent nova, jo sí que hi aniria. És còmode, està ben 491 

adaptat per rebre gent, tenen totes les necessitats i aprens 492 

molt. Tampoc estàs en un poble de “mala chusta”. Està 493 

bastant bé. 494 

F: Molt bé. Jo crec que amb això ja estem. 495 

EdA: Un comentari que li van dir a l’entrevista. Moltes 496 

preguntes eren perquè els vaig provocar: “heu vist això?, 497 

EdA (475) FpLo 

Podria haver anat encara millor si 

s’hagués organitzat una mica més. 

 

EdA (475) FvLo 

Hagués anat millor si s’hagués fet 

un dia més llarg. 

 

 

EdA (482-493) FvLo 

Estaria molt bé repetir l’any que 

ve, sigui amb un altre grup a 

Marinaleda, o amb el mateix a un 

lloc diferent. 

 

EdA (496-499) FrLpSc 

Moltes preguntes a l’entrevista 

anaven per aclarir  el  tema del 

consumisme. 
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heu vist que al súper hi ha Coca-Cola i donuts, si hi ha un 498 

forn, per què hi ha aquí donuts?”).  Els van dir: “abans no 499 

teníem diners per aire condicionat i ara tenim aire 500 

condicionat...Si això és ser capitalista... I es van quedar 501 

amb la cara de dir: “doncs sí”. 502 

F: Ells no es consideren capitalistes? 503 

EdA: Tot i que ens va contestar, crec que aquesta tia li 504 

dóna igual ser o no capitalista. 505 

F: No és el tema. 506 

EdA: Fins a cert punt. És com un capitalisme bàsic. Jo no 507 

tinc perquè deixar de tenir uns béns sense passar-me. Jo 508 

vull estar fresqueta a l’estiu i estic a Sevilla a 50 graus, em 509 

poso un aire. Saps? 510 

F: Sí, si.. 511 

EdA: No sé si hi ha alguna alternativa diferent, però no ho 512 

sé...alternatives renovables? Jo no en vaig veure cap. No 513 

sé si n’hi ha. No en vaig veure cap. Són cosetes, que 514 

dius... Potser sí que diem que estem criticant, però és que 515 

tot això va molt lent! Encara us esteu estructurant amb el 516 

cap, encara estu acabant de plantar els camps. Potser 517 

d’aquí a vint anys començaran a pensar en altres coses. 518 

Als del bar els vaig dir: “tío, aquí tantes habas, habas y 519 

habas... voleu posar aquí unes faves per vendre?. Em va 520 

contestar: “hòstia, pues es verdad!”. Les va posar, va 521 

començar a venir gent... i diu “hòstia! Las estamos 522 

vendiendo como churros!”. 523 

F: Vosaltres els vau dir això? 524 

EdA: Els ho vaig dir jo. Vaig dir: “voleu posar...? 525 

F: I amb els 4 dies les van col·locar? 526 

EdA: És clar, perquè ve molta gent, molta gent! I tu vas a 527 

Marinaleda i et vols emportar alguna cosa. Tenen carxofes 528 

i moltes altres coses, però el que són famoses són les 529 

faves. Tenen samarretes...Doncs posa faves! 530 

F: Clar. 531 

EdA: O plat del dia, per què no teniu sempre alguna cosa 532 

de la gent que va al camp i cull això, ho porta al bar del 533 

sindicat i ho doneu. Hauria de ser així. Si lluiteu, hauria de 534 

ser així. 535 

F: Ah, ah.. 536 

EdA (519-523) FvLpSc 

A arrel d’una proposta que van 

fer, el bar va començar a vendre 

faves (típiques d’allà). 
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EdA: Hi ha cosetes, que dius...no haurien de passar 5 537 

anys perquè funcionin. 538 

F: És simplement pensar-hi.  539 

EdA: He collit faves i les porto, he agafat ous, vinc i els 540 

porto. Igual que els porten al col·le, doncs al bar del 541 

Sindicat. Tots consumiu el que feu. El que passa que és 542 

un bar i cadascú fa el que vulgui. 543 

F: Quant temps porta fent-se així Marinaleda, ho saps? 544 

EdA: 20, 30? 545 

F: Fa ja un temps. 546 

EdA: Fa 30 anys, crec, van aconseguir les terres. 547 

F: A partir d’aquí ja...  548 

EdA: És clar, hi ha molts cultius, jo què sé, les oliveres, 549 

fins que no tinguin 20 anys no donen una producció bé. 550 

F: No, no, clar, clar... 551 

EdA: Hi ha moltes cosetes que van mica en mica, amb el 552 

que tenen, amb el que poden...Però està molt bé. Criticar-553 

ho és gastar energies dient que algú ho està fent 554 

malament. Tot i que es pot millorar. 555 

F: Clar.  556 

EdA (552-555) Fv 

Tot i les crítiques en el tema del 

consumisme, valoren molt 

positivament el que es fa. 
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Entrevista al monitor 1 (Mon1) 1 

Monitor de l’esplai Pica-Roca 2 

Avaluació de l’activitat a Marinaleda 3 

Entrevistador: Francesc Sala (F) 4 

10 de Juliol de 2014 5 

F: Antes que nada, un poco quién eres, qué haces… 6 

Mon1: Bueno, soy (monitor 1) y soy monitor del Esplai 7 

Pica-Roca, que está situado en La Unió. Este último curso 8 

hicimos un trabajo conjunto con Sarau. Teníamos 9 

pensado hacer algún proyecto, no sabíamos cuál y 10 

decidimos llevarlos a algún sitio. En un principio teníamos 11 

pensado acercarlos un poco a lo que es la realidad 12 

política y social de aquí. En un principio hicimos una 13 

pequeña excursión a Manresa, conocimos La Sèquia, todo 14 

lo que era el sistema de autogestión y como vimos que 15 

había buen rollo, decidimos llevarlos a algún sitio un poco 16 

más serio, que llevara más tiempo de lucha. Y el objetivo 17 

es ése. En un esplai normalmente uno de los objetivos en 18 

los grupos de mayores es fomentar el pensamiento crítico. 19 

Para nada el objetivo era adoctrinar ni nada, simplemente 20 

era mostrarles una realidad, que vieran cómo funcionaba; 21 

una realidad alternativa a lo que ven normalmente que es 22 

lo que nos rodea en el día a día. 23 

F: ¿Cuántos años tienen los del grupo de mayores?  24 

 Mon1: El de Pica-Roca es entre 15 y 17 (o 14 y 17, cada 25 

año cambia un poco). El de Sarau creo que funciona 26 

diferente, pero ya vendrá el otro monitor… 27 

F: Vale, vale… Antes de ir allí qué hicisteis, los 28 

preparasteis de alguna forma… ¿Con quién 29 

hablasteis de Marinaleda? 30 

Mon1: En un principio fuimos los monitores a hacer un 31 

poco de sondeo. Fue un viaje pagado de nuestro bolsillo 32 

para conocer Marinaleda desde un principio, para ver si 33 

realmente valía la pena llevarlos allí o si iba a ser algo 34 

demasiado radical o algo por el estilo, porque la 35 

información que nos llega aquí suele estar bastante más 36 

sesgada. 37 

F: Sí. 38 

1Mon (11-23) FpLfAs 

Els esplais van decidir fer 

l’excursió a Marinaleda amb 

l’objectiu de aproximar els joves a 

la realitat social i a estils de vida 

diferents als que estaven 

acostumats. 

1Mon (31-33) FpLo 

Abans de que anessin els nois, els 

monitors van fer un viatge previ 

per veure que s’hi trobarien, si el 

lloc s’adequava als objectius 

perseguits i preparar el viatge 

real. 

 

Codi de l’entrevista: 1Mon 
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Mon1: Vimos que podía funcionar, fuimos, hicimos 39 

contactos. Conocimos a Esperanza, que es la Teniente 40 

Alcalde, la que está de apoyo a Gordillo. Y nada, fuimos 41 

con la preparación mínima, en realidad, sabiendo dónde 42 

hospedarnos, sabiendo cómo llegar y poco más. 43 

F: Y a los niños, les disteis alguna información, 44 

aparte de lo básico (nos vamos allí…). 45 

 Mon1: Sí, bueno…Tal como funciona nuestro esplai, 46 

solemos fomentar los debates, solemos fomentar la 47 

discusión. Semanas antes del viaje enfocamos estos 48 

debates a los temas que íbamos a tocar una vez 49 

estuviésemos allí. Evidentemente luego cambió un poco el 50 

tema porque conocimos a Germán, nos introdujo un nuevo 51 

tema que no habíamos contemplado, que era el de la 52 

agroecología y nos pareció estupendo. Entonces, 53 

llegamos allí, fuimos con una compañera suya, Arancha, y 54 

aparte del tema que en un principio queríamos tocar, que 55 

era el tema político social, tocamos el tema agroecológico, 56 

que en el que nos vamos a enfocar de aquí en adelante. 57 

F: Una vez ya con los niños, ¿cómo fuisteis allí? 58 

¿Cómo fue el viaje? 59 

 Mon1: Bueno, primero hubo un poco de preparación. 60 

Preparación mental para ellos, para los padres… porque 61 

también es comprensible que, con la información que llega 62 

aquí, los padres pudieran estar en un principio un poco 63 

asustados o algo, pero la mayoría de padres estuvieron de 64 

acuerdo en que los lleváramos allí a que vieran un modo 65 

alternativo de gestión de poder y de riqueza. Llegamos 66 

allí, fuimos en tren. Fue un viaje largo.  67 

F: Ya, ya… 68 

 Mon1: En plan…una noche durmiendo en el tren y tal, 69 

pero fue estupendo. Y nada, fue llegar allí, buscar el sitio 70 

donde dormir, que ya conocíamos (era el polideportivo, 71 

siempre lo ceden a los que viajan allí). En este viaje es en 72 

el que hicimos más contactos. En realidad, conocimos a la 73 

gente del sindicato, conocimos a gente del pueblo, en 74 

general. También nos hicieron ponencias en el 75 

Ayuntamiento donde nos explicaron el funcionamiento de 76 

todo. 77 

F: En orden, legasteis, os instalasteis…El primer día 78 

fue instalarse. El segundo día, ¿qué hicisteis? 79 

1Mon (41-43) FpLo 

La preparació va ser mínima, es 

podria dir que només sabien on 

podien dormir i com arribar-hi. 

 

1Mon (48-50) FpLs 

Abans d’anar-hi, van organitzar 

debats amb els joves sobre temes 

que es tractarien a Marinaleda. 

 
1Mon (50-53) FpLf 

En un moment donat, en Germán 

fa la proposta de tractar també el 

tema de l’agroecologia, cosa que 

és ben rebuda pels monitors. 

 

1Mon (60-61) FpLs 

Es va fer un treball previ de 

sensibilització amb els pares 

perquè coneguessin una mica on 

anaven els seus fills. Es van 

mostrar interessats 

 

1Mon (72-75) FrLp 

Van fer molt contacte amb la gent 

del poble, sobretot al sindicat. 

1Mon (64-66) FpLp 

Els pares es van mostrar 

conformes amb el projecte 
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Mon1: Ha pasado tiempo… más o menos, intentaré 80 

recordarlo…Los primeros días, me acuerdo que fue ver un 81 

poco de cultura, porque coincidimos en la semana por la 82 

paz. Era Semana Santa, pero allí tiene otro nombre y tiene 83 

otro funcionamiento. Vimos un poco de cultura andaluza. 84 

Luego, más adelante, fue la ponencia en el Ayuntamiento. 85 

F: ¿Qué os contaron, más o menos? 86 

 Mon1: Nos explicaron el tema de la vivienda, el tema de 87 

que cuando una persona llega, cuánto tiene que pagar, 88 

cuál es su compromiso con la ciudadanía una vez se ha 89 

instalado y cómo funciona el coste del terreno y de la 90 

construcción de la casa.  91 

F: ¿Cómo se lo tomaron los chicos? 92 

 Mon1: Les pareció interesante. Lo comprobamos porque 93 

todos iban con papel y lápiz, se apuntaban preguntas, 94 

preguntaban, tomaban nota… Nos sorprendió bastante. Y 95 

además, siendo temprano, todo el mundo estaba 96 

dormido…Aun así, funcionó. Dio su fruto. 97 

F: Lo importante es que se interesen por cosas.  98 

 Mon1: Sí. Luego visitamos El Humoso, que es la 99 

cooperativa. Lo vimos de primera mano, nos hicieron una 100 

explicación de los años de lucha por el terreno y luego 101 

pudimos ver los campos y cómo funcionaban. También 102 

fue interesante con los chavales, que estaban con los ojos 103 

bien abiertos, mirando a todas partes. 104 

F: Que os contaron en el humoso? 105 

Mon1: Bueno, nos explicaron un poco de historia sobre los 106 

años de lucha, sobre el tema de que los terratenientes 107 

tenían las tierras y la gente que las trabajaba estaba en 108 

unas condiciones que les eran muy favorables. Y pasó 109 

que al final los asalariados que trabajaban allí reclamaron 110 

aquella tierra que ellos trabajaban. Lo que ellos 111 

reclamaban no era más por un interés personal de 112 

repartirse la tierra, sino por un interés social, más en 113 

conjunto, más colectivo. Ellos, justamente lo que querían 114 

evitar eran los grandes latifundios, que los llevaba solo 115 

una persona, y que todos los que trabajaban allí 116 

trabajaban en unas condiciones que eran horribles. 117 

Tampoco era el infierno, me imagino, pero… 118 

F: Pero precarios comparado con… 119 

1Mon (87-91) FrLsAs 

L’Ajuntament de Marinaleda els 

va fer una ponència explicant com 

funciona l’adquisició d’habitatges 

a Marinaleda 

 

1Mon (93-95) FrLpAs 

Els joves semblaven activament 

interessats en el que els explicava 

la tinent d’alcalde. 

 

1Mon (99-102) FrLsAsAtSp 

Van visitar el Humoso, on els van 

explicar les lluites pel terreny i el 

funcionament dels camps. 

 

1Mon (103-104) FrLpAtSp 

Els joves semblaven molt 

interessats en el que els 

explicaven a el Humoso 
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Mon1: Precarios. Que no sienten que reciben algo 120 

proporcional a lo que ellos dan. Y más o menos fue en esa 121 

línea. Fue un poco de historia y luego a lo largo del paseo 122 

por toda la cooperativa nos iban explicando ya cosas un 123 

poquitín más técnicas, como el tema de cuándo plantan tal 124 

cosa, cuándo es la temporada de siega, de cosecha… 125 

F: ¿Cuántos días fueron? 126 

Mon1: Fueron unos cuatro o cinco días, no recuerdo bien. 127 

F: Cinco, con el viaje… 128 

Mon1: Sí. 129 

F: Ahora tienes que decir lo primero que se te ocurra, 130 

lo que te salga. Dime algo que hayas aprendido. 131 

Mon1: Algo que haya aprendido… Espíritu crítico. Este 132 

contexto de primera mano no ha sido solamente teoría, 133 

sino que también ha sido realmente verlo, ponerlo a la 134 

práctica y experimentarlo, así que tanto los chavales, los 135 

monitores como yo sí que hemos aprendido sobre todo en 136 

este sentido. 137 

F: Ahora dime algo que recordarás. 138 

Mon1: Algo que recordaré… Lo que más recuerdo es lo 139 

difícil que era cocinar porque había mucho viento. 140 

F: Ya es eso, ya me sirve. 141 

      Una cosa que no te esperabas encontrar. 142 

Mon1: Algo que no me esperaba encontrar… Si hubiera 143 

sido la primera vez, habría dicho hospitalidad, porque 144 

realmente todo el mundo estaba dispuesto a echar un 145 

cable en el momento en que lo necesitaras. Nos 146 

ofrecieron transporte de ida y de vuelta al pueblo de al 147 

lado, que es Estepa, porque Marinaleda es un pueblo que 148 

está muy mal comunicado, no pasa transporte público. 149 

F: Ya. 150 

 Mon1: Entonces, en ese sentido es algo que nos 151 

sorprendió. Pero una vez ya he ido la segunda vez ya no 152 

hubo nada que me sorprendiera realmente. 153 

F: Algo que hubieras mejorado, no sé… más días… 154 

 Mon1: Bueno, si los días tuvieran más horas, habría sido 155 

más productivo, pero sí… supongo que más días. Más 156 

1Mon (132-137) FvLs 

Els joves i monitors han aprés a 

tenir esperit crític. 

 

1Mon (156-157) FvLo 

Si haguessin estat més dies 

haguessin aprofitat millor 

l’experiència. 

1Mon (157-158) FvLo 

Amb més pressupost hagués estat 

de molta ajuda. 
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días habrían ayudado. Un poco más de presupuesto nos 157 

habría ayudado un montón. 158 

F: ¿Cómo montasteis el presupuesto? ¿Teníais algún 159 

tipo de subvención o las familias pagaron algo extra? 160 

Mon1: La mayor parte fue dinero del esplai. 161 

F: Con las cuotas del año, seguramente. 162 

Mon1: Sí, con las cuotas del año. Pero hubo una parte 163 

que tuvieron que pagar las familias. Lo que traía el esplai 164 

de su bolsillo era para cubrir gastos. 165 

F: Claro. 166 

Mon1: Y lo que pagaban las familias, que era un poco 167 

más, era por si acaso. Y al final sí fue necesario. 168 

F: Acostumbra a pasar. ¿Volveríais a repetir algo así 169 

o, es más, estáis pensando en repetir algo así? 170 

 Mon1: Pues sí. 171 

F: ¿En otro sitio…? 172 

Mon1: Nada más terminar el viaje de Marinaleda 173 

estuvimos hablando mucho sobre una continuidad del 174 

proyecto aunque hay chavales que ya han terminado, ya 175 

han llegado a la edad en la que ya no pueden estar como 176 

chavales, hemos dicho de continuar con el proyecto, que 177 

ya arreglaríamos ese tema.  Y justamente, hablando con 178 

Germán, nos ofreció la opción de ir a Cotacachi, en 179 

Ecuador, con una preparación previa. Esa era la razón por 180 

la que queríamos enfocar más el tema de la agroecología, 181 

que es lo más característico de allí. 182 

F: Con los chicos, aquí, ¿habéis hecho algo más? Ya 183 

has dicho ha hacéis debates, pero en general, ¿qué 184 

opinan ellos?, ¿qué han dicho? 185 

 Mon1: Bueno, Pica-Roca ha sido en ese sentido un poco 186 

irresponsable, lo hemos dejado estar. No nos hemos 187 

puesto a debatir con ellos qué les ha parecido. Hicimos un 188 

repaso de todo lo que hicieron para valorar qué es lo que 189 

les había quedado, pero no llegamos a preguntarles qué 190 

era lo que opinaban al respecto, aunque sí, después del 191 

viaje, pudimos ver que hubo cambios en la personalidad 192 

de cada chaval. Hubo cambios en el sentido de que 193 

habían madurado, se habían endurecido un poco, en el 194 

sentido de que –por ejemplo, había una chica que llamaba 195 

1Mon (178-180) FfLo 

En Germán ofereix la possibilitat 

de repetir l’experiència a 

Cotacachi, Equador. 

 

1Mon (175-177) FfLp 

Els monitors decideixen continuar 

amb el projecte, fins i tot amb 

joves que per edat ja no poden 

continuar a l’esplai.  

 

1Mon (187-188) FvLp 

A l’esplai Pica-Roca no han fet una 

valoració “oficial” amb els joves. 

 

1Mon (191-197) FvLsAs 

Els monitors han observat un 

canvi de funcionament en el grup 

i en els joves com a individus cap 

a maneres més madures de 

relació.  
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mucho la atención y lideraba mucho el grupo. Ahora el 196 

grupo ha aprendido a ser más asambleario. No hay nadie 197 

que tire del carro. Simplemente se hace lo que todo el 198 

mundo decide. No tiene una explicación directa, pero es 199 

como que han asimilado la idea y la han adoptado. 200 

F: Curioso. 201 

Mon1: Sí, sí. 202 
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Entrevista al monitor 2 (Mon2)  1 

Monitor de l’esplai Sarau 2 

Avaluació de l’activitat a Marinaleda 3 

Entrevistador: Francesc Sala (F) 4 

10 de Juliol de 2014 5 

F: Abans de començar, qui ets i què fas? 6 

Mon2: Em dic (monitor 2), sóc monitor d’esplai per primer 7 

cop en la meva vida, per primer any, estudio tercer de 8 

periodisme, ara faré quart, i per la resta... 9 

F: Estudies periodisme? Vaja, em podries fer 10 

l’entrevista per mi! 11 

Mon2: Bueno!  12 

F: Molt bé. Havies estat en esplais abans, de petit? 13 

Mon2: No. Durant dos anys vaig anar a escola 14 

d’excursionisme, dos o quatre anys, vaja, de molt petit. 15 

Vaja, res.  Jo vinc del món de l’esport. 16 

F: Val. El tema de Marinaleda, com va sortir? 17 

Mon2: Com va sortir el tema? Van aparèixer en German i 18 

l’Arantxa, que estaven intentant inculcar a les escoles de 19 

Sant Cugat el tema del món agroecològic, etc. i no sabien 20 

com trobar ben bé la fórmula. Aleshores es van assabentar 21 

que l’Esplai Sarau estaven intentant organitzar un viatge a 22 

Marinaleda. I aleshores, per què hi anàvem nosaltres? 23 

Perquè, fa uns anys, un de l’Esplai Sarau ja va anar a 24 

Marinaleda i, donat que hi ha aquesta possibilitat per què, 25 

com que hi ha antecedents, és una cosa més fàcil de fer 26 

possible. Així que, en assabentar-se’n van trobar que 27 

posant-se en contacte amb l’esplai Sarau podia ser una 28 

forma per incidir, a través d’aquestes escoles i dels nens 29 

de Sarau i del Pica-Roca, que també venien, que 30 

expliquessin la seva experiència a les seves escoles, per 31 

dir-ho molt resumit. Aleshores es van posar en contacte 32 

amb nosaltres i ens van oferir, ens van proposar que 33 

aquest projecte fos més llarg que només Marinaleda i que 34 

inclogués altres viatgets per Catalunya o, potser, per 35 

territori espanyol i amb el projecte final d’anar a l’Equador 36 

l’estiu que bé. 37 

Aleshores ens vam prendre Marinaleda com l’inici i la 38 

prova, al mateix temps, i ens va encantar a tots, tant a 39 

2Mon (27-32) FpLf 

El Germán i l’Arantxa van oferir la 

possibilitat d’enfocar l’activitat 

des d’una perspectiva 

agroecològica. 

 

2Mon (33-37) FfLo 

El Germán i l’Arantxa proposen 

que l’activitat formi part d’un 

projecte de llarga durada que 

pugi acabar amb un viatge a 

ecuador. 

Codi de l’entrevista: 2Mon 
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joves com a monitors, com a Arantxa i German. Vam venir 40 

tots entusiasmats i per tant, com ja deveu saber, el projecte 41 

tira endavant. 42 

F: I tant i tant! Això de que la idea era que els nanos 43 

expliquessin a les escoles, no d’una manera formal, 44 

de dir, va! que, en un moment donat els nens ho 45 

expliquin, sinó que els nens mateixos, quan xerrin 46 

entre ells, assumiu que ho explicaran... 47 

Mon2:  Si, però em sembla que també de forma 48 

institucional, en tant que em sembla que en German i més 49 

gent del seu equip em consta que ja van per les escoles i 50 

munten activitats a l’hora del pati... 51 

F: Si, si, jo també ho he... 52 

Mon2: Ah. Val! Doncs això: no només que xerrin entre els 53 

nens quan ells volguessin, que també, sinó dintre d’aquest 54 

marc d’activitats que fan ells, que fos com més fàcil i que ja 55 

hi hagués nens amb experiències en aquest món.  56 

F: Val, Perfecte. Llavors ja tenim com va sortir el tema. 57 

Doncs, un cop veu decidir el tema, què veu fer per 58 

preparar-ho abans: xerrar amb gent...? 59 

Mon2: Bueno, si. Vam xerrar amb en German, que és com 60 

l’expert en l’assumpte, amb qui em vaig trobar jo i tots. 61 

també amb l’Arantxa i en Pedro amb els que ens vam 62 

reunir (Arantxa, Pedro i German) i ens van presentar el 63 

projecte i, dintre d’això, ens van presentar, bueno... Dintre 64 

del marc d’activitats que havíem pensat nosaltres ells ens 65 

van oferir algunes propostes, com per exemple les 66 

xerrades que ens feia l’Arantxa i, per tant, entre uns i 67 

altres, vam muntar un viatge que al final, per ser honestos, 68 

Arantxa i German ens el van salvar bastant perquè ens van 69 

donar activitats, inclús ens van sobreexplotar d’activitats 70 

que va ser genial perquè vam estar desbordats, 71 

cansadíssims, però omplerts i vam aprendre molt. 72 

F: Això et refereixes a abans d’anar-hi o allà? 73 

Mon2: Allà, si, si... que no he concretat. Aleshores, doncs, 74 

els contactes van ser: parlar amb German i Arantxa, i 75 

parlar amb –com es diu?- la vice –com es diu?- la vice-76 

alcalde... 77 

F: la tinent d’alcalde. 78 

Mon2: La tinent d’alcalde, exacte, la Espe, que ens va 79 

assegurar que ens donava un pavelló, cap problema, que 80 

2Mon (39-40) FpLp 

Tots els actors estaven molt 

animats amb el projecte. 

. 

2Mon (60-67) FpLfLo 

Els monitors van quedar amb el 

Germán, l’Arantxa i el Pedro per 

presentar les propostes pel 

projecte, entre elles les xerrades 

de l’Arantxa  

2Mon (68-70) FvLo 

El viatge va ser molt més complert 

amb l’inclusió del projecte de 

l’Ajuntament. 

 

2Mon (70-72) FoLs 

Tot i que potser hi havia massa 

activitats, valora molt 

positivament el que n’han extret. 
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érem ben rebuts, inclús que podíem fer activitats amb els 81 

nens d’allà, com va ser finalment i bueno. No va fer falta 82 

molt per que de seguida veus que la gent d’allà és molt 83 

oberta i posa moltes facilitats.   84 

F: Vaja, que aquesta gent està preparada per rebre.  85 

Mon2: Si. Bàsicament, parlar amb l’Espe, amb German i 86 

amb gent del pavelló... 87 

F:... i, a partir d’aquí ja...Genial. Llavors, amb els nois, 88 

abans, què els hi vau explicar? I a les famílies? 89 

Mon2: Si, doncs, per exemple, a la reunió de pares els vam 90 

explicar el poc que sabíem en aquell moment de 91 

Marinaleda: que era un poble que organitzava la cosa 92 

pública de forma diferent, que tenien aquest projecte 93 

agroecològic, que anàvem en el marc d’un projecte més 94 

gran que podia tenir més durada, com per exemple, arribar 95 

a Equador, i no va ser més que això. És a dir: van creure 96 

amb nosaltres els pares, vam creure nosaltres en el 97 

projecte que se’ns va acudir i ens vam llençar i va sortir 98 

molt bé.  99 

F: Molt bé. 100 

Mon2: És a dir, per entendre’ns: vam tornar amb molta més 101 

informació de la que anàvem. Anàvem amb idees força 102 

vagues, i vam tornar coneixent molt més la realitat. 103 

F: D’això es tractava. 104 

Mon2: Efectivament.  105 

F: Molt bé. Llavors: el viatge en si. Com va anar? Vau 106 

anar amb tren... 107 

Mon2: Vam anar amb tren, a Granada. De Granada en bus 108 

a Estepa, i d’Estepa, vam començar a anar a peu. Però 109 

són deu o dotze quilòmetres i, per sort nostra, vam trobar 110 

bona gent del sindicat de treballadors de Marilaneda que 111 

ens van acollir i ens van fer autoestop. 112 

F: Ah, molt bé... 113 

Mon2: i llavors, amb un parell de viatges ens van estalviar 114 

set o vult quilòmetres dels dotze.... 115 

F: Cosa que s’agraeix, 116 

Mon2: Si, era “durillo”: per la carretera, cotxes anant molt 117 

ràpid, tenia un punt de perillós. Per part nostra... 118 

2Mon (79-82) FpLo 

Abans d’anar cap allà van fer 

contacte per assegurar que 

tindrien allotjament. 

 

2Mon (90-96) FpLs 

Es va explicar als pares el projecte 

(amb agroecologia i llarga durada 

inclosa). 

 

2Mon (96-98) FpLp 

Els pares es van mostrar positius 

amb el projecte. 

 

2Mon (98-99) Fv 

Va sortir molt bé. 

 

2Mon (101-103) FvLs 

El projecte va fer que tornessin 

molt més conscients de la realitat. 

Van aprendre. 
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F: Vaja, “cortar esto”! 119 

Mon2: Si 120 

F: Llavors suposo que ja us vau instal·lar i va ser el 121 

primer dia i suposo que... 122 

Mon2: Si, aquests cotxes que ens van portar a Marinaleda 123 

ens van portar al pavelló, que allà és l’habitual. Al pavelló 124 

vam parlar amb el conserge. El conserge ens va fer parlar 125 

amb el responsable de joventut del poble, un tal Saül, cosí 126 

de la Espe,  127 

F: Vaja... 128 

Mon2: Si, no és màfia ni res. Com tu dius ... Vam anar a 129 

l’Ajuntament, perdó a la Casa de Cultura, a parlar amb el 130 

Saül per aconseguir el permís per estar al pavelló i vam 131 

tornar i ens hi vam acomodar. Ens van donar el vestidor 132 

més gran de tots, accés a dutxes, amb unes “colxonetes”, 133 

tot perfecte... 134 

F: Que bé! 135 

Mon2: Si, ja et dic, tot és molt agraït.  136 

F: És a dir, no us van fer pagar res. 137 

Mon2: No, no, gratuït. De fet, hi ha gent que viu allà: tenen 138 

un senegalès que, de fet, està al camp, treballant-lo, i viu 139 

allà. De fet, també tenien un romanès, em sembla que era, 140 

i també tres nanos més de Catalunya, que també estaven 141 

fent un “turisme revolucionari” com li diuen ells... i 142 

nosaltres. Vull dir que no és gens estrany que gent entri i 143 

surti del pavelló.  144 

F: Molt curiós. Val. Llavors, el primer dia, quan ja 145 

estàveu instal·lats què vau fer? 146 

Mon2: Ja era per la tarda. Vam fer una volta de 147 

reconeixement pel poble, després d’instal·lar-nos i després 148 

vam creure oportú anar a fer uns entrepans al sindicat de 149 

treballadors del poble, el Sindicato de Trabajadores del 150 

campo, que està allà, que és on es fa més vida, 151 

pràcticament, i vam conèixer altres personatges com el 152 

“Seco” que treballa a la barra del bar del sindicat i més 153 

gent que, a poc a poc, ens va anar oferint més oportunitats, 154 

més acomodaments i més contactes que, al final, és el que 155 

et fa sentir més acompanyat durant l’estada. Va ser això, 156 

bàsicament. Vam fer una activitat de nit, que no devia tenir 157 

res a veure, pràcticament, amb res ecològic, però va ser el 158 

2Mon (152-156) FrLp 

Van fer molt contacte amb la gent 

del poble. Valora molt 

positivament aquest 

acompanyament. 
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dia següent quan l’Arantxa sí que ens va fer la seva 159 

xerrada. Més o menys t’explico de què anava? 160 

F: Si, una mica així? 161 

Mon2: A la xerrada, l’Arantxa, molt intel·ligentment, 162 

considero, ens va fer una comparació entre Sant Cugat, és 163 

a dir, la realitat que coneixem, i Marinaleda. Venia a 164 

explicar que Sant Cugat, en els seus orígens, venia de 165 

treballar molt el camp, però es va vendre els terrenys quan 166 

Barcelona va fer ... per tenir habitatge, etc. És a dir, que en 167 

un orígen hi podia haver un símil, però hi ha un moment en 168 

què es bifurca la historia dels dos pobles, quan Sant Cugat 169 

decideix vendre’s a l’habitatge i Marinaleda no. I, a partir 170 

d’aqui ens va fer una introducció a l’essència del poble, a 171 

què és i com viu el poble i, després d’això, ja vam tenir més 172 

activitats nostres de reconeixement geogràfic del poble, no 173 

tan agroecològic perquè no ens anàvem a ficar... encara no 174 

dominàvem.  175 

F: I, aleshores, què, això, amb tot això vau fer alguna 176 

cosa més? 177 

Mon2: Ui, així, fil per randa tot...? 178 

F: No, no cal. La següent cosa més important que vau 179 

fer... No cal que sigui tot. 180 

Mon2: Una altra cosa destacada que vam fer és anar a “el 181 

Humoso”, que és el camp que treballa el sindicat: una bona 182 

excursió d’uns quants quilómetres amb calor. A l’arribar 183 

allà, “el Bigotes”, una persona d’uns quants anys enrera 184 

(bueno, es deia José Manuel, però li deien, “el Bigotes”), 185 

que va estar a les lluites dels anys vuitanta, etc. ens va 186 

explicar una mica l’orígen, la raó de ser de “el Humoso” i 187 

etc. i, després d’aquesta xerrada, ens va fer un vol per “el 188 

Humoso”, i vam poder, inclús, treballar amb la gent d’allà. 189 

Ens vam arremangar i vam començar a recollir faves, que 190 

és una cosa que recollíen en aquella època, que va ser 191 

una cosa que a mi m’agradar molt perquè penso que la 192 

teoria està molt bé, però també està molt bé el contacte i 193 

veure realment què es treballa al camp. I, amb aquella 194 

calor, a la una del migdia, posar-se a treballar allà penso 195 

que va ser molt gratificant, i ens va realitzar molt a tots. 196 

Nens i monitors. M’hi incloc. Em va agradar molt. I va ser la 197 

presa de contacte que faltava, penso, després de tanta 198 

teoria, saps? 199 

F: Clar, clar. Els nanos també s’hi posaven de bon 200 

grat? 201 

2Mon (162-172) FrLsAs 

L’Arantxa els fa una xerrada 

introductòria comparant la 

història i com funcionen Sant 

Cugat i Marinaleda. 

 

2Mon (183-187)FrLsAs 

Al Humoso, el “Bigotes” els va 

explicar els anys de lluita i l’origen 

de l’Humoso. 

 
2Mon (189-191) FrLpAtSp 

Van posar-se a ajudar a la gent 

d’allà a recollir faves de forma 

espontània. 

 

2Mon (192-199) FvLpAtSp 

Els va agradar molt participar amb 

els camperols, cobrint una part 

més pràctica després de tanta 

teoria. 
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Mon2: Si, de fet, vam començar jo i un jove, només, i 202 

desseguida tots van venir. O sigui va ser molt guai, va ser 203 

molt guai. I això va fer que parléssim amb la gent d’allà, 204 

que intercanviéssim experiències, opinions...  205 

F: Clar... 206 

Mon2:... i molt bé.  207 

F: També m`han comentat algo de la tinenta d’alcalde, 208 

crec que és, que us va fer una introducció a la... 209 

Mon2: Si vam poder... deus voler dir això: vam entrevistar 210 

una “concejala” 211 

F: Si! 212 

Mon2:... al ple de l’Ajuntament, els joves es van preparar 213 

les seves preguntes, per grups, i aleshores vam poder fer 214 

una entrevista conjunta, evidentment, que, no sé, els joves 215 

van poder fer durant una hora les preguntes que 216 

tinguessin. També va fer preguntes l’Arantxa i gent de fora, 217 

que no coneixíem, que van aparèixer “per ahí”. No sé, 218 

devien assabentar-se que hi havia un esdeveniment com 219 

aquell i van dir “aprofitem i anem a preguntar quatre 220 

cosetes”. I sí, molt bé, molt bé.  221 

F: I suposo que els nois... 222 

Mon2:... a l’entrevista van plantejar els dubtes. La 223 

concejala, que crec que es deia Maria Dolores, em sembla 224 

recordar, va respondre tot el que va poder, com va poder. 225 

Crec que, en general, va convèncer bastant. Crec que la 226 

menys convençuda va ser l’Arantxa perquè, quan va 227 

discutir-li el terme “sobirania alimentària”, va plantejar 228 

perquè tenien, al poble, botigues amb productes externs, 229 

aliens, manufacturats, i aquí és on em sembla que va 230 

haver una mica... és a dir, el nivell de l’Arantxa, de 231 

coneixement, va permetre-li posar en dubte algunes 232 

qüestions algunes coses del poble que els joves no 233 

arribaven a... o si un cop van sentir a l’Arantxa. No s’ho van 234 

plantejar abans. Però molt bé. Va ser interessant. Va ser 235 

un espai més on vam poder aprendre de la realitat del 236 

poble.  237 

Ens va explicar també el funcionament polític pel que fa a 238 

assemblea, l’Ajuntament, quants membres del consell del 239 

poble són d’Izquierda Unida, quants membres són del 240 

PSOE, etc. etc.  241 

2Mon (204-205) FrLp 

Ajudar als camperols va fer que 

establissin contacte amb ells. 

 

2Mon (213-217) FrLpAs 

Els joves van poder preparar i fer 

preguntes a la “concejala”. 

 

2Mon (226-235) FrLpAsSc 

El coneixement sobre sobirania 

alimentària de l’Arantxa va 

aportar punts de vista nous que la 

resta (joves o monitors) no 

s’havien plantejat. 
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F: Si. També el tema de les cases, que us van explicar 242 

allà que sembla que és molt curiós, oi? 243 

Mon2: Si, ens van explicar més o menys, bueno: el que 244 

tothom sap quan intentes informar-te una mica del poble 245 

que és que l’Ajuntament expropia les terres, compra terres, 246 

la Junta posa el material i després ets tu el que auto-247 

construeixes la teva pròpia casa. Evidentment és un dels 248 

pilars a l’hora d’alucinar amb la realitat de Marinaleda 249 

perquè és una cosa tant diferent a la que coneixem que no 250 

ens ho creiem. I, fins que no ho veus, i vas allà i veus, per 251 

exemple: ara estan fent com una nova finca amb vint-i-cinc 252 

habitatges nous i veus que és realitat, i veus, per exemple, 253 

el parc. Tenen molts espais verds per estar la família i 254 

parles amb els pares d’allà, pares i mares d’allà i t’ho 255 

expliquen. Tenen un sou de 1.200 € amb el Sindicat 256 

treballant al camp i amb això fan. Tenen casa per 15 al 257 

mes, tenen una escola per “ná de menos”, piscina per 3€ i 258 

diuen “si, no tenim un cinema, però amb això tirem”. És 259 

cert que també el contacte amb la gent “de peu” va ser clau 260 

per convencer-nos de que el sistema... Allà una majoria 261 

està contenta amb el sistema.  262 

F: També l’Arantxa em va comentar que al Sindicat, 263 

ella deia que el Sindicat tenia molta vida... 264 

Mon2:... si, vida social. 265 

F: Si, vida social i també tots anaveu allà? 266 

Mon2: Tots anàvem allà. Joves... 267 

F: Era el lloc habitual...? 268 

Mon2: Era el lloc habitual perquè, a més a més de l’espai 269 

que t’oferia, que era una terrassa gran, dins el poble, que 270 

no és un “zulo” tancat dins d’enlloc, sinó gran. Com ja t’he 271 

dit, el primer sopar el vam fer allà i això va fer que féssim 272 

contactes i ens sentíssim ben rebuts per gent que 273 

treballava allà. Per tant, sabíem que estar allà implicava 274 

estar amb aquesta bona gent, estar amb les guitarretes, 275 

estar amb bons entrepans a bon preu i estar, per 276 

entendre’ns, al “meollo” del que anàvem a buscar, que era 277 

la gent del sindicat i la gent del camp. També ens vam 278 

passar per altres bars però de forma més anecdòtica 279 

perquè eren bars més corrents, amb gent corrent (bona 280 

gent que podia explicar també les seves coses, però no és 281 

tant el que tu has vingut a buscar allà).  282 

F: Clar. I la gent, sense cap problema, vull dir... 283 

2Mon (259-262) FvLp 

El contacte amb la gent d’allà va 

ser clau per entendre i creure el 

que se’ls explicava, ja que 

contrastaven la teoria amb les 

opinions de la gent que ho vivia. 

 

2Mon (259-262) FvLp 

El buscar aquest contacte amb la 

gent va fer que dediquessin 

temps al sindicat. 
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Mon2:... si, si, sense cap problema, entrava i sortia com si 284 

fos el pati de l’escola. Inclús els fills dels treballadors també 285 

entraven i sortien, podien posar la tele... era un ambient 286 

molt familiar.  287 

F: Està molt bé. 288 

Mon2: Era, com si diguéssim, la prolongació del pavelló, 289 

saps? Ens sentíem com si fos part nostra aquell espai.  290 

F: Clar.  291 

Mon2: Sí, sí. 292 

F: Realment, veig que és un lloc per veure 293 

Mon2: De fet, l’últim dia, el dia que marxàvem, que fèiem 294 

molt tard i havíem de dinar d’alguna forma i no sabíem 295 

com, vam poder anar allà, amb tot confiança, demanar que 296 

ens obrissin la pista perquè estava tancat: ens la van obrir, 297 

ens van donar taules i cadires, ens van fer entrepans per a 298 

tots, i ens van fer de tot. Es notava un tracte... no sé si 299 

especial, perquè suposo que això ho fan amb tothom, però, 300 

si més no, de confiança. De seguida tenen confiança amb 301 

la gent i tu has d’intentar no trair aquesta confiança. És a 302 

dir: el fet que et donin aquesta confiança fa que tu també 303 

estiguis predisposat a fer bé les coses. És un “quid pro 304 

quo”. 305 

F: Molt bé. Llavors. Ara, després de què hagueu tornat, 306 

heu fet alguna extensió d’això com debats o el que 307 

sigui? 308 

Mon2: Sarau i Pica-Roca han fet per separat valoracions, 309 

és a dir, s’han trobat i han valorat el viatge. Molt en positiu. 310 

Tots molt contents. Bueno, tots van tornar amb la 311 

samarreta del poble, etc., samarretes i llibres. Aleshores, 312 

pel que fa a la prolongació del projecte d’en German, etc. 313 

hem anat tots molt liats a final de curs i no s’ha pogut 314 

treballar tant com voldria, però si que ens hem reunit amb 315 

el German els monitors per pactar, evidentment, que estem 316 

contents i seguim amb el tema. I, de fet, el German, un dia, 317 

per exemple, tenia aquí un contacte de Guatemala i va fer 318 

una xerrada i alguns joves van poder assistir-hi com a... És 319 

anecdòtic, no forma del gran projecte, però són 320 

esdeveniments que et recorden que estàs ficat amb això. I, 321 

aleshores, per exemple, el penúltim esplai, parlo de Sarau, 322 

que vam tenir a Vilanova, vam fer una reunió i vam tenir un 323 

“rato” per parlar del viatge de Marinaleda i, de retruc, si 324 

volíem continuar amb el projecte i els vam anunciar (ells 325 

2Mon (309-311) Fv 

Els dos esplais valoren molt 

positivament l’experiéncia 

 

2Mon (313-315) FfLo 

La prolongació del projecte 

encara no s’ha tractat amb 

tranquil·litat, però hi ha interès 

en que tiri endavant. 
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encara no ho sabien) si els motivava el tema d’Ecuador. La 326 

resposta va ser positiva, evidentment: si els havia agradat 327 

Marinaleda, imagina’t  a l’altra punta del món i, per tant, 328 

estem a totes, a totes.  329 

F: Està molt bé. I també, una altra cosa que volia 330 

preguntar-te és el tema del finançament: què vau fer? 331 

vau fer que els nens s’ho paguessin o a partir de les 332 

quotes del curs ho vau dedicar a això...? 333 

Mon2: Això ben bé, ben bé no ho recordo però, clar, el 334 

tema de què no hi hagués allotjament allà tot ho abarateix 335 

moltíssim i em sembla recordar que vam agafar part dels 336 

diners de les quotes del segon trimestre (del segon o 337 

tercer, no ho recordo), però vam agafar diners de quotes 338 

per abaratir el viatge i, sí que van pagar a banda, però era 339 

assequible. 340 

F: Val. 341 

Mon2: Per entendre’ns, ningú va quedar a fora per temes 342 

econòmics. Ningú.  343 

F: Cosa que està molt bé, “vistos los tiempos”. Va anar 344 

bé. Ja veig que... 345 

Mon2:... és Sant Cugat també però... també s’ha de tenir 346 

en compte 347 

F:... si, a tot arreu. Ara... 348 

Mon2: Si veus qualsevol cosa que et deixo de comentar-te, 349 

digues-m’ho dius. Va tot molt ràpid però... he dit algunes 350 

coses que... 351 

F: No, no, tranquil. Ho sé, ho sé. Ara digues el primer 352 

que se t’acudeixi. És per acabar-ho d’alguna manera: 353 

digues “algo” que hagis après. La primera cosa que... 354 

Mon2: Ser solidari. 355 

F: Ser solidari? 356 

Mon2: i voluntariat. Per entendre’ns, a Marinaleda el que 357 

vam aprendre és que existeix gràcies al voluntariat. A 358 

l’esforç de la gent no remunerat, com pot ser, per exemple, 359 

la concejala amb qui vam parlar. No té un sou. La gent 360 

política no té un sou. És a dir, ella a la fàbrica (com li 361 

deien? No ho sé ben bé), era on empaqueten els productes 362 

agafats de la terra en bols, i té el seu sou com a 363 

treballadora però no com a política. És a dir, gent 364 

2Mon (323-329) FfLs 

L’esplai sarau va preguntar els 

seus joves si estarien interessats 

en continuar el projecte a Ecuador 

i s’hi van mostrar molt animats. 

 

2Mon (336-343) FpLo 

Van fer pagar un preu 

suficientment assequible com 

perquè tothom s’ho pogués 

permetre, utilitzant part dels 

diners de les quotes de curs. 
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voluntària. El Gordillo és alcalde perquè, en part, ningú 365 

altre vol ser alcalde de gratis. També té aquest joc. I això 366 

vam aprendre: que tot és gràcies al voluntariat i que res 367 

surt del no res. Tot vol molt esforç.  368 

F: Sou voluntaris, vosaltres? És a dir: els dos esplais 369 

ho sou? 370 

Mon2: Si, tots dos.  371 

F: Val. Molt bé. Ara, diguem alguna cosa que 372 

recordaràs.  373 

Mon2: Bones persones. És molt hippy però... 374 

F: No, no, vull dir... 375 

Mon2: jo amb el que m’he quedat és això: amb amics. Gent 376 

que, segurament, no hi parlaré mai més però que, si 377 

apareixo per allà sé que són amics. Hi puc enviar gent de 378 

part meva i sé que seran ben rebuts. De fet, estàvem 379 

pensant anar altre cop aquest estiu a Marinaleda perquè 380 

sabem que som tan ben rebuts que és fàcil pensar en 381 

anar-hi.  382 

F: Clar.  383 

Mon2: Si. Penso en bona gent i en un lloc diferent a la 384 

resta.  385 

F: Molt bé, molt bé. “Algo que no t’esperaves trobar? 386 

Mon2: Uf! Esperava trobar? És que anavem amb poques... 387 

F: Poques... 388 

Mon2: Vols dir que et sorprengués? 389 

F: Si que et sorprengués... o que no trobessis i que 390 

esperaves veure, saps? 391 

Mon2: Puc arribar a dir moltes barbaritats, eh? però a mi 392 

no em deixa de sorprendre com un poble sencer pot anar 393 

tant de la mà. És a dir, encara avui em sorprèn molt com 394 

tanta gent... vale, si, dóna un sou, però trobo com un 395 

fenomen social molt curiós que en un poble tanta gent 396 

pugui anar de la mà de fer voluntariat, de treballar de sol a 397 

sol per 1.200 €. No sé. Em sembla, en part, la veritat,  398 

bastant fascinant. Inclús que gent de Catalunya, que en 399 

vam veure molta, vagi cap allà amb intenció de quedar-se 400 

allà, per crèixer allà amb els seus fills i etc. Vull dir... es 401 

nota com un punt de magnetisme per molta gent, realment, 402 
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amb ganes de fer coses en general. Això em va sorprendre 403 

molt perquè, encara que t’ho puguis semi-esperar en 404 

teoria, veure-ho en pràctica sorprén molt.  405 

F: Per què, quanta gent són al...? Quanta gent hi ha? 406 

Mon2: D’habitants? 407 

F: Si. D`habitants. 408 

Mon2: D`habitants? Ara m’ho inventaré però, vull dir: entre 409 

2.000 i 4.000? Més o menys? 410 

F: Bueno, si. Ja és això. Tots estan en aquest sistema, 411 

no hi ha algú que estigui... 412 

Mon2:... al marge? 413 

F: Si, que sigui el “raro del pueblo”. 414 

Mon2: Ho desconec però no se m’acut com pots estar al 415 

marge de com funciona el poble. És a dir, les cases van 416 

com van, l’Ajuntament va per assemblea, tot és molt 417 

comunitari... 418 

F: Val, no vas trobar ningú... 419 

Mon2: Jo no vaig trobar ningú. Si més no, jo. 420 

F: Vale, vale. És que és “algo” que se m’ha acudit ara i 421 

no... 422 

Mon2: Si, és molt bona pregunta. Bueno, “aviam”, també hi 423 

ha polítics del PSOE i del PP allà. 424 

F: Clar, clar. 425 

Mon2: No sé com ho viuran. Potser molt “putejats”, més 426 

que res. Per exemple l’altre dia van fer un reportatge ells, 427 

de Marinaleda, a Quatro, el vas veure? 428 

F: No, no l’he vist. No ho sabia.  429 

Mon2: Prou indignant, per part nostra. Per cert, ens va 430 

agradar molt que els joves també el van mirar i també el 431 

van trobar indignant, la qual cosa ens acontenta molt, en 432 

que sortia el polític del PSOE i sortia “rajant” molt 433 

considerablement contra la forma de governar,que és per 434 

assemblea, com al·legant que ell, com assemblea, no hi 435 

pintava res. Bueno. Hi ha gent que està clar que vol viure 436 

al marge. Ara, no sé si ho consegueixen. 437 

2Mon (430-434) FvLp 

Ja a Barcelona, es va emetre per 

televisió un programa sobre 

Marinaleda. Els joves que la van 

veure van contrastar el que s’hi 

deia amb el que havien vist, i van 

formular les seves pròpies 

opinions. 
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F: Val Clar. És que, realment... està ocupant tot un (...) 438 

que no tindria cap sentit. “Algo” que milloraríes no del 439 

poble, o del poble, si vols, però millor de l’experiència 440 

en general? És a dir, algo que es pugui fer... 441 

Mon2:... per part nostra? 442 

F: Si  443 

Mon2: Per part nostra vam anar, els monitors segur, els 444 

joves no sé, potser també els va influenciar, vam anar un 445 

pel agobiats, vam fer moltes activitats, que ja dic: té la part 446 

bona però a vegades, osti, té la part... per exemple, quan 447 

van parlar amb el Bigotes, aquell home que t’he dit abans, 448 

al Humoso. Vam arribar després de caminar un munt de 449 

quilòmetres al sol i tinc la sensació que la gent no ho va 450 

aprofitar de cansats, al Bigotes, i em sap molt greu, la 451 

veritat. Era una persona molt interessant, que va explicar 452 

coses molt positives. I, per tant, estaves allí amb la xerrada 453 

i la gent amb ulleres de sol que podia estar dormint. Literal. 454 

És més, ho puc entendre. Estaven baldats tots! 455 

F: Clar. Alguna cosa més? 456 

Mon2: Alguna cosa més? L’agobio i, potser, la preparació 457 

prèvia. Vam dependre potser massa de la bona feina de 458 

l’Arantxa i el Germán. És a dir: ells ens van aconseguir 459 

contactes que per part nostra no hauríem trobat i, per tant, 460 

s’agraeix molt d’una banda, però, de l’altra penses “òstia, 461 

potser hauríem hagut d’espavilar aquí!”. Però, bueno, tot 462 

fantàstic. 463 

F: Vale, vale. Bueno. T’anava a preguntar una altra 464 

cosa però ja m’ho has dit abans, que era: ara, projectes 465 

de futur que volies repetir? 466 

Mon2: Si, ara, està molt a l’aire què farem l’any que ve, 467 

perquè aquest any que ve seguirà, també depenent de què 468 

als esplais aquest grup de joves tindran uns monitors 469 

diferents. Per tal caldrà fer un traspàs del projecte. Per 470 

exemple, serà el Picar-Roca –l’altre dia ens vam reunir i 471 

vam parlar del tema- farem una comissió on hi haurà 472 

monitors motivats en tirar endavant el projecte, i han de ser 473 

per força els que hauran de ser els monitors dels joves, i 474 

aleshores l’any que ve farem, durant l’any, tot d’activitats o 475 

esdeveniments, que serveixin per seguir formant-nos i 476 

seguir treballant de cara al gran projecte que és Ecuador. 477 

Aleshores, encara no sabem, per part nostra, què ens pot 478 

arribar a oferir el German, etc. És una cosa que encara 479 

2Mon (445-451) FvLo 

Es podrien haver aprofitat millor 

les activitats si no haguessin anat 

tant cansats (massa coses 

programades). Especialment en 

les xerrades

. 
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2Mon (457-460) FvLo 

Les aportacions del Germán i 

l’Arantxa a nivell de preparació de 

contactes els va ajudar molt. 

 

2Mon (475-477) FfLo 

L’any que ve faran un traspàs del 

projecte als monitors que 

decideixin portar als joves, i 

desenvoluparan  activitats per 

preparar-se per anar a Ecuador 

 



Annex 1: Entrevistes 
Annex 1.5: Entrevista al monitor 2 

 
està per parlar. La meva intenció és omplir l’’any que ve 480 

bastant d’activitats del tema.  481 

F: Vale, vale. 482 

Mon2: I, per part vostra entenc que el German pretendrà 483 

que els joves participin el màxim a les vostres activitats, a 484 

les escoles, etc. Que això ja no sabem com funciona, 485 

però... 486 

F: Ja, ja. Sarau i Pica-rocas ja havíeu fet coses junts 487 

abans o és una cosa que ve d’ara o...? 488 

Mon2: Jo sóc nou, per tant no tinc molt... però estic segur 489 

que si. Són dos espais laics que estan dins d’Esplac, per 490 

tant son, que fan el mateix, per tant, segur que tenen 491 

històries junts... però no sé dir-te cap exemple, però ho puc 492 

preguntar i t’ho dic. 493 

F: Tranqui, tranqui. Solament era per curiositat. Potser 494 

era també una novetat això de... 495 

Mon2: Home! no passa cada any. Això segur.  496 

F: Vale. Ja, ja. Vale. Doncs, amb això...  497 

Mon2: Un cosa que ens van fer a Marinaleda va ser obrir-498 

nos les portes de l’escola, on tenen un hort, és a dir, el 499 

tema de treballar al camp el treballen, valgui la 500 

redundància, des de molt aviat i això es demostra perquè a 501 

la primària i a la secundària, o inclús al bressol (jo em vaig 502 

quedar al pavelló fent macarrons) ja tenen un hort. Ens la 503 

van obrir, no recordo qui, però ens la van obrir, ens la van 504 

ensenyar i ens van explicar com treballaven allà a l’escola 505 

amb l’hort. 506 

F: L’Arantxa també em va comentar això i deia que, a 507 

diferència dels horts d’aquí, allà era més... aquí 508 

s’utilitza una hora de classe per anar a l’hort i fer feina, 509 

però allà era més com “a l’hora del pati qui vulgui que 510 

hi vagi”. 511 

Mon2: Per com són allà, m’ho suposo, però jo no vaig anar 512 

a la xerrada. 513 

2Mon (498-506) FrLsSp 

Els van ensenyar com funcionen 

els horts escolars d’allà. 
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Entrevista als joves 1 

Quatre joves dels esplais Pica-Roca i Sarau 2 

Avaluació de l’activitat a Marinaleda 3 

Entrevistador: Francesc Sala 4 

11 d’Agost de 2014 5 

F: Abans de començar, qui sou i què feu? D’estudis... 6 

J1: Jo em dic (jove 1) , acabo d’acabar un grau mig per a 7 

persones en situació de dependència i vaig a l’esplai. 8 

J2: Em dic (jove 2), el setembre començaré batxillerat i 9 

vaig a l’esplai, també. I faig handbol. 10 

J3: Jo, (jove 3), començaré 2n de batxillerat i també vaig 11 

a l’esplai. 12 

J4: Bé, doncs jo em dic (jove 4) i faré 2n de batxillerat...i 13 

vaig a l’esplai. 14 

F: A quin institut aneu? 15 

J4: Jo a l’Angeleta Ferrer. 16 

J3: Jo, a la Granés, de Barcelona. 17 

J2: Jo he estat a l’Arnau i aniré a L’Angeleta. 18 

J1: Jo he fet el cicle Leonardo i faré el curs pont al Casal 19 

de Cultura. 20 

F: Per fer què? 21 

J1: Faré el curs pont per a fer el superior de llengua de 22 

signes. 23 

F: Oh, què guai, mot interessant! Quina edat teniu? 24 

J1: Jo en tinc 18, tu en faràs 17, tu 18... 25 

J4: Jo en faré 18. 26 

F: Què és l’esplai per vosaltres? Aquest últim curs, 27 

per exemple... Què us motiva anar-hi? 28 

J1: Doncs, la veritat, el grup. 29 

J4: El grup que hem creat. 30 

F: El grup d’amics. 31 

Codi de l’entrevista: Jov 
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J1: És més que grup d’esplai. És amics. 32 

J4: Portem molt de temps junts i tot el que hem passat 33 

ens ha unit molt. 34 

J2: Quedem més a fora de l’esplai que a dintre de l’esplai. 35 

F: Està bé. De quin esplai sou? 36 

J3: Del Pica-Roca (referint-se també a J1 i J4). 37 

J2: I jo del Sarau. 38 

F:I tu? 39 

J3: També: fer cohesió de grup, tenir contacte amb nens, 40 

aprendre coses fora de l’escola, la manera...no sé... com 41 

agafar maduresa i l’aprenentatge. 42 

F: Per què vau anar a Marinaleda? Què us van 43 

explicar, què us va motivar a anar-hi?  44 

J1: La veritat és que no ens van explicar res. 45 

F: No us van explicar res? 46 

J1: No. Vam fer una sortida conjunta amb Sarau... I ens 47 

van dir que ens anàvem a Marinaleda. Ens van posar un 48 

documental de Marinaleda i ens van enviar allà. Allà dins 49 

vam saber de què anava tot, però no ens van dir res, la 50 

veritat. Almenys a Pica-Roca, perquè a Sarau... 51 

F: A Sarau, què? 52 

J2: A Sarau, amb una cosa de l’Ajuntament, també, una 53 

noia i un noi que estaven fent una cosa de sostenibilitat i 54 

sobirania alimentària...i, això...que aniríem amb ells a 55 

veure Marinaleda. 56 

F: Us va motivar la idea? 57 

J3: Sí... 58 

F: Bé, viatjar, no? I què us esperàveu  trobar? 59 

Simplement que fos un viatge així o us esperàveu 60 

o...no sé...més o menys quines eren les vostres 61 

expectatives del viatge? 62 

J3: Ens van explicar més o menys com era Marinaleda. 63 

Més o menys sí que ens ho van explicar. I vam veure un 64 

documental i tot. Ho vam penjar al Facebook, no sé si ho 65 

vau veure... Més menys m’ho esperava, que fos així. 66 

Jov (45) FpLs 

Els joves no tenen massa sensació 

de que els haguessin preparat 

gaire per anar-hi. 

 

Jov (47-51) FpLs 

Els joves de Pica-Roca no tenen 

massa sensació de que els 

haguessin preparat gaire per 

anar-hi. Els van passar un 

documental, però. 

Jov (63-65) FpLs 

Abans d’anar els van fer una 

petita explicació del que anaven a 

veure i els van passar un 

documental per si el volien veure. 

Jov (53-56) Fp 

Abans d’anar-hi, a l’esplai Sarau hi 

van anar els educadors 

ambientals a fer una petita 

explicació de Marinaleda. 

Jov (58) FpLp 

Als joves els va motivar el viatge. 
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F: Vale. 67 

J1: Sí, perquè ho explicava. 68 

J2: Jo tenia curiositat per la forma com vivien, com se 69 

sostenia això, l’altra manera de viure. 70 

F: Està bé. I vosaltres estàveu fent ja alguna cosa 71 

d’això?. Més o menys, teníeu alguna mena de 72 

projecte? O sigui, això ja entra dins d’algun projecte, 73 

que ja féssiu alguna cosa? Havíeu anat a veure altres 74 

llocs o... La primera sortida, no va ser alguna cosa 75 

semblant? 76 

J1: Que vam anar junts? 77 

F: Sí, sí.. 78 

J1: A Manresa, va ser la primera sortida. 79 

J2: A la Sèquia...  80 

F: Ho dic perquè em sona d’un altre monitor, un dels 81 

vostres monitors, que ho explicaven. 82 

J3: Per aquest caire social i tal, ens el van portar allà 83 

perquè veiéssim com era allò de... no sé... 84 

J1: Era gran, perquè era un casal on hi havia moltes 85 

entitats. 86 

J3: Entitats feministes... 87 

J1: Sí, era diferent, sí. 88 

F: Molt bé. El viatge en sí...Què vau fer allà? Vau 89 

arribar, vau instal·lar-vos...Com...? una mica, això: el 90 

viatge, com va anar? 91 

J2: Més o menys ens vam instal·lar al poliesportiu que 92 

ens van deixar i vam fer activitats de l’esplai pel nostre 93 

compte. Vam fer... 94 

J1: Una ginkama. 95 

J2: Sí. Per conèixer el poble, sí. Vam fer una reunió amb 96 

la “concejala”. 97 

F: Què us va... Què us va explicar? 98 

J2: Ens va explicar més o menys com funcionava tot, què 99 

els costava l’aigua al mes i coses així... 100 

Jov (99-100) FrLsAs 

La tinent d’alcalde els va explicar 

el funcionament del poble a nivell 

social. 
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J1: O sigui, anteriorment ens van fer preparar preguntes 101 

amb possibles dubtes que teníem perquè ens els 102 

resolguessin. 103 

J2:La construcció de cases, com anava... Allò que vam 104 

fer: entrar a un supermercat...tots aquells dubtes que 105 

teníem... 106 

F: us els van resoldre bé? 107 

J1: Sí. 108 

F: Us interessava realment el que us explicaven? 109 

Tots- Sí! 110 

F: Molt bé, molt bé... Aleshores, què més? Xerrada 111 

amb “concejala”? 112 

J3: també vam anar a la cooperativa. 113 

J1: El Humoso. 114 

J3: A veure com funcionava tot. I hi havia un senyor que 115 

ens va explicar com funcionava tota la història de com 116 

van anar aconseguint les terres...i tal. 117 

F: El que us explicava era el que ja sabíeu’ 118 

J1: Una miqueta era el que ja sabíem, però ho van 119 

explicar des de la primera persona. Ell ho va viure i tal. 120 

F: Molt bé, molt bé. I llavors, al Humoso vau fer 121 

alguna cosa més, a part de la xerrada? 122 

J3: Ens van explicar tot el que conreaven, com es es 123 

partien el temps o qui hi anava, les “cuadrillas” i tal. 124 

J4: De visita... 125 

F: i què us va semblar això? 126 

J1: Jo crec que la xerrada estava bé, però si l’haguessin 127 

enfocat, o sigui, el lloc no era l’adequat perquè feia molta 128 

calor, estàvem molt cansats, eren les 3, no havíem dinat, 129 

ens vam posar a sota el camp a agafar mongetes que 130 

havien quedat... 131 

J4: Va ser molt divertit... 132 

J1: Teníem gana! 133 

F: Per sort teníeu mongetes! 134 

Jov (101-106) FrLpAs 

Es van preparar els seus dubtes i 

preguntes per la tinent d’alcalde. 

 

Jov (110) FrLsAs 

Als joves els interessava el que 

se’ls explicava a l’ajuntament 

 

Jov (123-124) FrLsAtSp 

Al Humoso els van explicar el 

funcionament dels camps. 

 

Jov (113-117) FrLsAs 

Al Humoso els van explicar les 

lluites per aconseguir les terres. 

 

Jov (127-133) FrLsAtSp 

La xerrada del Humoso els va 

semblar interessant, però estaven 

cansats i tenien gana i calor, i no 

la van aprofitar tant com es 

podria. 

 
Jov (130-131) FrLpAtSp 

Van posar-se a recollir mongetes 

amb els camperols. 

 Jov (132) FrLpAtSp 

Tot i la gana i el cansament, algun 

dels joves opina que s’ho va 

passar molt bé recollint 

mongetes,. 

 



Annex 1: Entrevistes 
Annex 1.6: Entrevista als joves 

 
J1: Gana, Calor.. 135 

F: Com va anar això de collir mongetes?  Com va 136 

funcionar? 137 

J3: Perquè va arribar una “cuadrilla” d’aquestes, deu 138 

cotxes sortint així molta gent, van començar a “daixonsis” 139 

i nosaltres volíem ajudar i provar-ho i ens vam posar en 140 

un raconet per començar a recollir, fins que ens vam 141 

cansar. 142 

F: Vau dir. Jo ho vull provar! O què?. Va ser a través 143 

del senyor aquest, o no? 144 

J3: sí, el que ens portava. 145 

J4: Si.  146 

F: Molt bé: Vale, Llavors, això vau anar al Humoso. 147 

Alguna cosa més, que fessiu...? 148 

J1: Si. Després anàvem a anar a una fàbrica, però era 149 

molt tard i no vam anar... 150 

J2: Si, no vam anar. 151 

J3: Si, recollíem, i després.. 152 

J4: però no vam anar. 153 

J3: Se’ns va fer tard. 154 

F: De vegades, el temps... ja sabeu, és el que té. 155 

J1: I després, un altre dia, vam fer activitats per al nens. 156 

J3: Ah, si! 157 

J1: Del poble. 158 

J3: Vam anar durant tota la tarda a recollir nens i després 159 

ens vam posar una hora i mitja a la rambla del poble a fer 160 

activitats de... nostres. 161 

F: Guai! Què xulo això! Això no... 162 

J3: ... no t’ho havien explicat. 163 

F: no 164 

J3: Si. Va ser molt xulo. 165 

F: Si. O sigui, com va anar? Us ho van dir així, 166 

totalment... o sigui els nens sabien algo, o... 167 

Jov (149-150) FrLoSt 

Anaven a visitar una fàbrica, però 

no els va donar temps. 

Jov (138-141) FrLpAtSp 

Volien ajudar i provar com es 

recollien les faves i s’hi van posar. 
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J2: No 168 

J1: Bueno, ho havien dit pels bars i tal, però els nens no 169 

sabien res i vam anar pels parcs i tal, “voleu fer activitats? 170 

i tal o no sé qué i van dir que si i vam recollir 30 o 40 171 

nens... 172 

J3: O sigui, nens que vinguessin, que no haguéssim 173 

d’anar a buscar, n’hi havien dos, però no farem actitats 174 

per dos nens, i llavors en vam anar a buscar més 175 

F: I qui va preparar les activitats? 176 

J1, P.C. i J3: Nosaltres, nosaltres. 177 

J1: El mocador, l’aranya... 178 

J3: les típiques 179 

J1: les típiques. No, i s’ho van passar molt bé. Danses, 180 

també.  181 

F: Ah, sí? i la música? 182 

J1: la música la cantàvem nosaltres 183 

(tothom riu) 184 

J4: cançons d’esplai 185 

F: M’han parlat també del sindicat, que, pel que 186 

sembla també hi vau, o sigui... 187 

J1: Anàvem cada dia allà... 188 

F: O sigui, anàveu allà perquè teníeu un espai per 189 

vosaltres...? 190 

J1: O sigui, era com un bar, però molt ampli i llavors 191 

nosaltres ens “sentàvem” a una taula... Hi havia algunes 192 

actuacions. Va haver-hi unes actuacions de sevillanes i 193 

vam anar també a veure-les. Però tot gratuït. Anaves allà, 194 

demanaves el que volies, et posaves a parlar. 195 

F: Et posaves a parlar... però entre vosaltres o també 196 

sopàveu amb la gent del poble i...? 197 

J2: Bueno, un dia va vindre un ... i ens parlava a 198 

nosaltres... 199 

J1: I venien amb tu, super simpàtics, alguns ens van 200 

portar amb cotxe a l’estació d’autobusos perquè caminant 201 

eren moltes hores,  202 

Jov (198-202) FrLp 

Al sindicato van poder fer una 

mica de contacte amb la gent 

d’allà.  
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F: Jolin.  203 

J1: Si. Molt bé. Eren molt oberts. I molts simpàtics. 204 

F: I què més vau fer cap allà? Alguna cosa més que 205 

se us acudeixi? 206 

J2: Bueno, lo altre era més... cuinar lo nostre perquè... 207 

J3: També vam visitar, crec, l’escola... 208 

J1: I vam veure els horts. 209 

F: I què us va semblar? Bueno, comparant-ho... no sé 210 

si les vostres escoles tenen horts. Bueno, si, crec que 211 

si que n’hi ha. O sigui, funcionen molt diferent o...? 212 

J4: Bueno, hi havia molt, molt hort. Vull dir: era molt 213 

ampli. 214 

J3: molt ampli.  215 

J1: Era la típica escola que porta, jo que sé...quatre 216 

pastanagues i tres enciams. Però aquí hi havia un pati 217 

gran. 218 

J2: Si, si. 219 

J1: ... que era un hort. 220 

J4: Bueno, eren com dos. Era una mena... 221 

J1: Si, un petit i... 222 

F: I vau estar palant amb la profe o “algo” així? Us ho 223 

va explicar o no? 224 

J3: Bueno. Era... no era la mare del nen aquell? 225 

J1: Ah, si!  226 

J4: La mare del nen. 227 

J3: La mare del nen ens explicava i després, també, 228 

l’Arantxa. 229 

F: I l’Arantxa us va acompanyar durant tot el viatge? 230 

Tots.- Si 231 

F: I us explicava coses i així? 232 

J1: Si i ens va fer una xerrada també i ens explicava una 233 

miqueta què estava fent ella i tal.  234 

Jov (208-209) FrLsAs 

Van visitar els horts escolars de 

l’escola. 
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F: Ah. Molt bé, molt bé. I en vau treure “algo” 235 

interessant? Vull dir... 236 

J1: Bueno, ens anava explicant com anava tot perquè, 237 

clar, no ens havien explicat res a nosaltres... 238 

J3: ens va donar una visió de la situació actual de Sant 239 

Cugat... 240 

F: Ahà! En comparació a Marinaleda? 241 

J1 i J2: Si. 242 

J1: I del que havia estat Sant Cugat. En el passat. Si. Va 243 

estar bé. 244 

F. Molt bé, molt bé. Què més? Què us va agradar més 245 

del viatge? Bueno, això, aquesta pregunta ja és més 246 

personal, de cadascú. 247 

J1: yo creo que el sindicato. M’agrada molt. Era un espai 248 

molt xulo, molt obert. I després les nits que, vull dir, les 249 

festes. Les festes no eren les típiques festes del poble: o 250 

sigui discoteca i punt. Vull dir que hi havien coses xules: 251 

vull dir quitarreo, concerts xulos. No sé.... 252 

J2: A mi em va agradar molt veure que el poble podia 253 

funcionar tranquil·lament sense tenir cap botiga ni res, 254 

que s’ho feien tot ells.  255 

F: Era aixì? 256 

J2: Si. Hi havia un supermecat que era molt petit però 257 

sempre estava buit. Hi vam anar dues o tres vegades i no 258 

hi havia ningú.  259 

J1: Després les típiques botigues però ja gent del poble.  260 

J4 i J3: Si. 261 

F: I llavors, com funciona? Com ho fan? 262 

J2: No sé, vam... 263 

J1: doncs, el menjar se’l porten ells. 264 

J3: No sé. A mi em va agradar molt també la cooperativa: 265 

com funcionava,  266 

J4: Bueno, jo, més o menys, com tot el que han dit... 267 

Jov (233-244) FrLsAs 

L’educadora els va fer una 

introducció de Marinaleda 

comparant-la amb Sant Cugat. Els 

va servir per situar-se. 

 

Jov (248-249) FvLp 

El sindicato els va agradar molt, 

com a espai obert. 

 

Jov (253-255) FvSc 

Els va sorprendre que el poble 

funcionés sense casi cap botiga, 

fent-s’ho tot ells. 

 

Jov (265-266) FvAsSp 

Els va agradar el funcionament de 

la cooperativa. 
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F: Bueno, no cal tampoc repetir. I quina cosa no us va 268 

agradar tant? vull dir, quina, què és això que vau dir 269 

“és un palo”...? 270 

J1: La xerrada al Humoso perquè feia molta calor... 271 

J2: Molta calor.  272 

J1: i va ser molt pesat. 273 

F: la calor... no convida bé, vaja! 274 

J3: Perquè vam anar caminant i va ser molt... 275 

J1: i la tornada va ser el que ens va cardar més... 276 

J2: i no teníem aigua a la tornada... 277 

J1: i jo no la vaig fer. Jo vaig anar amb cotxe, amb els del 278 

sindicato. 279 

J4: Vaig veure una cosa que podíeu haver millorat: que 280 

intentaven que els nens petits s’adonessin de com 281 

funcionava això, fent-los responsables amb l’hora 282 

d’escola i això... però vaig veure que el que feia falta a 283 

aquell poble era un esplai. 284 

J1: Si. 285 

J4: Que no n’hi havia cap. i vull dir, un lloc amb activitats, 286 

fora de l’horari escolar, i passant-s’ho bé i aprenent valors 287 

és una cosa que els anirà bé. 288 

J3: Per què s’avorrien molt, els nens. 289 

J1 i J4: Si. 290 

J1: Era un poble petit. Hi el “parque” i hi ha la piscina, 291 

però la piscina, a aquella època, estava tancada.  292 

F: La piscina la tanquen a l’estiu? A no, clar... era 293 

Setmana Santa! Res.  294 

J1: Era Setmana Santa. 295 

F: Estic amb... 296 

J3: Si, però feia calda igualment! Semblava... 297 

J1: Si, Setmana Santa però... semblava ple estiu. 298 

J4: ... faltaven entitats d’aquestes així, en plan per passar 299 

el temps. 300 

Jov (271-277) FvLs 

La xerrada al Humoso se’ls va fer 

molt pesada perquè anaven molt 

cansats. 
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F: Bueno, no sé si... no crec que sigui problema de... 301 

no crec que siguin gaire típics d’Andalusia els 302 

esplais, en general. 303 

J1: Bueno, o un esplai on es poguessin trobar... 304 

J4: un espai pels joves. Ho vaig trobar a faltar. 305 

F: Per què els joves, els nens i tal com viuen els nens 306 

aquesta història del poble aquest, tal com és, que és 307 

diferent i tal? com ho viuen? 308 

J1: Pues ho veuen com normal.  309 

J3: Si. 310 

J1: Vull dir, tampoc se’n recorden del que van lluitar els 311 

pares. No sé qui ho va dir, que s’havia d’explicar més als 312 

nens el que va ser, perquè... 313 

J4: Si 314 

J1: ... perquè clar, ells ho veien que això era així per què 315 

si,  perquè és “lo normal”.  316 

J2: Jo, realment, “joves” tampoc en vaig veure. Vaig 317 

veure nens fins a 11, 11 a 12 anys... 318 

J1: si, els d’aquella nit... 319 

J2: Si, una nit, però perquè era festa i m’entens? 320 

J4: No, no, és que es descontrolaven bastant els joves 321 

per què... 322 

J1: ... perquè venien de fora. Era... 323 

F: perquè venia la “semana de la paz”, no? 324 

J1 i J4: Si, si. 325 

F: Vull dir, normalment no són joves que a les nits 326 

vagin allà a fer... 327 

J4 i J1: No.  328 

J1: I també va estar molt bé, que ens hem oblidat, lo del 329 

grafiti. 330 

J4, J2 i J3: Ah, sí! 331 

J1: La pintura que vam fer l’últim dia. 332 

F: Què vau fer? Un grafiti? 333 
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J1: Si, un grafiti. Bueno... un mural. Si. Hi havia una paret 334 

que l’Ajuntament cedía a la gent que venia i l’últim dia ens 335 

van deixar un tros de pintura i vam pintar un mural fet per 336 

nosaltres. 337 

J4 i J2: Si. 338 

F: O sigui, no tapàveu res, no? O sigui, no era un 339 

mural que es feia a sobre de...? 340 

(varis).- No, no! 341 

J1: O sigui, eren moltes parets i la gent anava pintant... 342 

gent de molts llocs 343 

F: Què guai! Bueno, i com eren les relacions tant amb 344 

els monitors, com a l’’Arantxa i el Pedro...? 345 

J2: Si. Bé. Bueno, normal, està bé. Estava allà amb 346 

nosaltres... 347 

J1: amb els monitors ens coneixíem des de fa molt... 348 

J4: Bé, bastant. Estaven allà. 349 

J2: També amb el Pedro. Li preguntaves qualsevol cosa 350 

i...bé. 351 

F: I ara ja és per tancar-ho d’alguna manera, digueu-352 

me alguna cosa que hagueu après vosaltres. que us 353 

emporteu, que digueu “he après això”. Lo que sigui, 354 

no cal que sigui algo de... 355 

J1: Pues la manera de viure, la manera de... Jo no 356 

coneixia res de Marinaleda, ni al Gordillo ni a ningú. Més 357 

que res això.  358 

J2: Més o menys com ella. És que no sé. Pasa-palabra. 359 

(riuren) 360 

J3: Jo crec que no cal tant... veure com vivien ells... 361 

tampoc és molta diferencia. Si. Veient que t’ho pots fer tu, 362 

i que realment aquí depenem de moltes coses i que, si 363 

no, bueno, està bé... 364 

J2: si, i que amb esforç i ganes es podia aconseguir tot.  365 

J4: Si, com que una altra manera d’organització és 366 

possible. i que, no sé, bueno, ho crec jo.  367 

F: Ajà! Alguna cosa que recordareu, segur, d’allà? 368 

J1: Alguna cosa que recordarem? 369 

Jov (334-337) FrLp 

L’últim dia van fer un mural a una 

paret cedida per l’ajuntament. 

 

Jov (346-351) FvLo 

Amb els educadors ambientals 

sembla que van tenien 

bàsicament un paper de 

respondre dubtes. 

 

Jov (363-367) FvLs 

Van veure que posant-hi ganes es 

pot aconseguir viure d’una 

manera diferent. 
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F: Si.  370 

J1: No sé. Tot.  371 

J2: La gent. Recordarem la gent.  372 

F: Ajà! Vull dir, pot ser qualsevol cosa: els vostres 373 

monitors em van dir el que costava encendre el 374 

fogonet per fer els macarrons (riuen) tampoc no... 375 

J3: Bueno... el parc que hi havia al costat. Era enorme. 376 

Vull dir era molt gran... Molt guai. 377 

J1: Ah! a la part de l’amfiteatre. Molt xulo. Preciós. 378 

J4: Un parc... era tot de rosers de tot arreu.  379 

J1: I un amfiteatre. Molt xulo. I anàven moltes coses... 380 

J2: Gent gran,  381 

J4: Era enorme. 382 

J1: Si. Molt xulo. Era preciós.  383 

F: Vale. Algo que no us esperéssiu trobar. 384 

J2: Una església. 385 

F: Si? 386 

Tots.- Si, si! 387 

J2: Si. És més, quan vam fer la gimkana ens donaven 388 

fotos i ens plantejaven preguntes o així i una era “per a 389 

què servia una església en aquell poble?” Que realment 390 

no... Després vaig pensar “potser és veritat” 391 

F: Que vau...? 392 

J1: Un Eroski. 393 

J2: Ah, és veritat, un Eroski” 394 

J4: Un Eroski.  395 

F: Que dieu que estava abandonat no? 396 

J2: No. Funcionava, però... 397 

J1- No. hi havia gent i tal... No és que, clar, un Eroski és 398 

una multinacional i et dius “què fa això aquí? Però 399 

després ens van explicar que ho portava un noi del 400 

poble... que s’ho va fer i treballava i tal. 401 

Jov (372) FvLp 

Els va impactar la gent d’allà, lo 

oberts que eren. 
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J2: Dues caixes de banc. 402 

J1: De? 403 

J2: Com es diu? De caixes, de bancs. 404 

F: I alguna cosa que milloraríeu de l’experiència en si, 405 

vull dir, no del poble? 406 

J1: El transport. (riuen).Van ser 12 hores, no? 407 

J2: No. Jo no.  408 

J1: Amb tren? Bueno, vull dir, amb tren és igual, el bus 409 

també, però del bus a Marinaleda vam anar caminant 410 

dues o tres hores. Que, al final, ens van portar amb cotxe, 411 

però, però ho veig... O sigui, jo crec que a Marinaleda 412 

hauria d’haver-hi transports.  413 

J4 i J3: Si. 414 

J1: “Bueno, al menos” de Marinaleda al Humoso, de 415 

Marinaleda a algun poble. Estava molt aïllat: anaves amb 416 

cotxe o anaves caminant. I clar... 417 

F: Clar, és... 418 

J1: Clar. Nosaltres anàvem caminant. (riuen) 419 

F. Clar, és el que té anar amb grup gran. I, ho 420 

recomanaríeu, Marinaleda, anar-hi? 421 

Tots.- Si.  422 

F: Repetirieu? 423 

Tots.- Si, si.  424 

F: I us agradaria fer activitats semblants a altres llocs, 425 

anant més lluny? 426 

Tots.- Si / Clar 427 

F: Vale, doncs, si us demanessin si us animaríeu a 428 

explicar el que heu viscut en un articlet, en plan “Tot 429 

Sant Cugat” o a les vostres classes... o així. tindríeu 430 

coses a explicar? 431 

Tots: Si / molt.  432 

J4: Jo vaig fer una presentació al cole, sobre Marinaleda. 433 

F: Tu vas fer la presentació? 434 

Jov (442) Fv 

Tots els joves recomanarien el 

viatge. 

 

Jov (424) Fv 

Tots els joves els agradaria tornar-

hi. 

 

Jov (427) Ff 

Tots els joves es mostren animats 

a fer més experiències similars. 

 

Jov (432-433) FfLpLs 

Al preguntar si es veurien 

disposats a explicar l’experiència 

a les seves respectives escoles o a 

escriure algun article, no només 

es mostraven disposats, sinó que 

en algun cas ja ho havia fet. 
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J4: Si. Al cole.  435 

F: O sigui que ja la teniu feta? 436 

J4: Si.  437 

F: Però, la vas explicar? 438 

J4: Si.  439 

F: Molt bé.  440 

J4: Si, si. Un power. Un parell de fotos, i després anar 441 

explicant coses.  442 

F: I, per què ho vas fer? 443 

J4: Per filosofia. Per pujar nota.  444 

F: Molt bé. Ara ja per acabar, sabeu que hi ha al aire 445 

el projecte d’anar cap a equador, no? 446 

Tots: Si! 447 

A partir d’ara, l’objectiu cap a Secundària sembla que 448 

serà això: marcar-se un objectiu més xulo, més 449 

interessant i anar-se’n i veure realitats diferents. Però 450 

anar-se’n allà costa, costa diners, costa esforç, 451 

costa.. vull dir, ja veurem si podrem anar. Depèn dels 452 

diners... 453 

J2: Jo amb una de l’esplai, la Claudia, vam comença a 454 

parlar sobre idees per a quanyar diners i així... 455 

J1: si, i vam pensar molt, moltes idees i tal... 456 

J2: Vaig pensar en fer un concert benèfic, perquè jo tinc 457 

un grup i ella també hi és ...i tal i vaig pensar... 458 

F: A sí? Sou, sou... 459 

J1: Si 460 

J2: Bueno, jo tinc aquest grup i ella també canta i toca la 461 

guitarra, és a dir, no estem al mateix grup, però, si, si... 462 

J1: Sopars populars... 463 

J2: Sopars populars per algú... 464 

J1: La Castanyada o Sant Jordi roses... 465 

F: En fi, tots els eventos possibles, no? 466 

Jov (454-458) FfLoLp 

Els joves semblen molt 

emocionats amb l’oportunitat 

d’equador, i ja estan pensant 

maneres de recaptar diners per 

poder dur-ho a terme (ho han fet 

per iniciativa pròpia, fora de 

l’esplai) 
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J1: Si, hi ha una mà de coses! 467 
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Actors Abreviatura en la categorització 

Entrevista al tècnic de Medi Ambient TecMA 

Entrevista a l’educadora ambiental EdA 

Entrevista a monitors Mon 

Entrevista a joves Jov 

 

Estructura del procés Abreviatura en la categorització 

Fase de preparació Fp 

Fase de realització Fr 

Fase de valoració Fv 

Fase de projecció de futur Ff 

 

Dimensions de lleure Abreviatura en la categorització 

Filosofia: idees o filosofia darrere el projecte, 

accions o opinions 

Lf 

Organització: qüestions relacionades amb la 

organització de l’activitat. 

Lo 

Participació: sobre la participació i entusiasme 

dels joves cap al que es feia. 

Lp 

Sensibilització: sobre el que el viatge ha aportat 

als participants, conceptualment o pel que fa a 

noves perspectives 

Ls 

 

Sistema alimentari Abreviatura en la categorització 

Producció Sp 

Transformació St 

Consum Sc 

 

Dimensions de l’agroecologia educativa Abreviatura en la categorització 

Ambiental Aa 

Social As 

Tecnològica At 
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Estructura del procés 

 
P

re
p

a
ra

c
ió

 

En general faltava més preparació, i en algun moment es 

va notar. 

EdA (475) FpLo 

1Mon (41-43) 

FpLo 

 

L’ajuntament es va posar en contacte amb la gent 

necessària per fer les visites planejades, mentre que els 

monitors només van fer contacte per assegurar 

l’allotjament. Els monitors valoren de forma positiva 

aquesta aportació de l’ajuntament. 

EdA (45-49) FpLo 

EdA (147-152) 

FrLo 

1Mon (41-43) 

FpLo 

2Mon (79-82) 

FpLo 

2Mon (457-460) 

FvLo 

Els monitors van fer un viatge sols abans d’anar-hi amb els 

joves per preparar temes pràctics com l’allotjament i per 

descobrir què podrien visitar. 

1Mon (31-33) 

FpLo 

 

 

V
a

lo
ra

c
ió

 

En general tothom valora molt positivament l’activitat, tant 

en global com a nivell educatiu. 

TecMA (347-353) 

Fv 

TecMA (360-361) 

Fv 

EdA (374-382) 

FvLsLp 

2Mon (98-99) Fv 

2Mon (101-103) 

FvLs 

2Mon (309-311) 

Fv 

Jov (442) Fv 
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Jov (424) Fv 

 

Els monitors es van sentir molt acompanyats per 

l’Ajuntament. 

TecMA (356-357) 

Fv 

2Mon (68-70) 

FvLo 

2Mon (457-460) 

FvLo 

A l’esplai Pica-Roca els ha faltat fer una valoració amb els 

joves 

1Mon (187-188) 

FvLp 

 

Els monitors de cada esplai han detectat que hi ha hagut 

canvis positius en la manera de funcionar del grup i que 

han desenvolupat una mirada més crítica. Els nois també 

creuen que han aprés maneres diferents de funcionar. 

1Mon (191-197) 

FvLsAs 

2Mon (430-434) 

FvLp 

Jov (253-255) FvSc 

Jov (363-367) FvLs 

Jov (372) FvLp 

 

 

F
u

tu
r 

S’ha plantejat la possibilitat d’allargar el projecte, culminant 

en un viatge a l’Equador. Tant monitors com joves hi estan 

molt interessats i ja s’estan movent per preparar-se. 

TecMA (82-91) 

FfLo 

EdA (397-405) 

FfLo 

1Mon (175-177) 

FfLp 

1Mon (178-180) 

FfLo 

2Mon (33-37) FfLo 

2Mon (313-315) 

FfLo 

2Mon (323-329) 
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FfLs 

Jov (427) Ff 

Jov (432-433) 

FfLpLs 

Jov (454-458) 

FfLoLp 

Al preguntar si es veurien disposats a explicar l’experiència 

a les seves respectives escoles o a escriure algun article, 

no només es mostraven disposats, sinó que en algun cas 

ja ho havia fet. 

Jov (432-433) 

FfLpLs 
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Dimensions del Lleure 

 
F

il
o

s
o

fi
a
 

En origen, l’activitat tenia l’objectiu d’aproximar els joves 

a diverses realitats socials, sense plantejar res relacionat 

amb l’agroecologia. 

1Mon (11-23) 

FpLfAs 

 

Des de l’ajuntament es proposa afegir el punt de vista 

agroecològic al projecte, adaptant-se al que ja estava 

planejat, i els monitors s’hi mostren interessats i accepten 

incloure’l. 

TecMA (31-40) FpLf 

TecMA (63-65) FpLf 

TecMA (98-99) 

FpLfLo 

TecMA (289-304) 

FpLf 

TecMA (326-327) 

FpLf 

EdA (18-22) FpLf 

EdA (26) FpLf 

1Mon (50-53) FpLf 

2Mon (27-32) FpLf 

 

O
rg

a
n

it
z
a

c
ió

 

Un dels monitors considera que hi havia massa activitats. 

Els joves ho confirmen pel fet de que a l’Humoso anaven 

massa cansats per aprofitar l’activitat i pel fet que no van 

poder fer totes les visites planejades.  

2Mon (70-72) FoLs 

Jov (127-133) 

FrLsAtSp 

Jov (149-150) 

FrLoSt 

No hi va haver possibilitat de reunir-se tant com es 

pretenia, així que l’Ajuntament va preparar les activitats 

d’agroecologia de forma bastant independent als 

monitors. Aquestes activitats després les van posar en 

pràctica els educadors ambientals. Els joves els veien 

com a referents a l’hora de preguntar dubtes. 

TecMA (109-110) 

FpLo 

TecMA (117-123) 

FpLo 

TecMA (287-289) 

FpLo 

EdA (38) FrLo 
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EdA (333-337) FrLo 

EdA (390) FpLo 

2Mon (60-67) 

FpLfLo 

2Mon (68-70) FvLo 

Jov (346-351) FvLo 

Si haguessin tingut més temps, haguessin pogut millorar 

l’experiència. 

EdA (475) FvLo 

1Mon (156-157) 

FvLo 

Jov (149-150) 

FrLoSt 

Hagués anat millor disposar de més pressupost. 1Mon (157-158) 

FvLo 

2Mon (336-343) 

FpLo 

 

 

S
e

n
s

ib
il
it

z
a

c
ió

 

Abans del viatge, els joves no tenien gaire noció  d’on 

anaven, els va faltar més informació i motivació prèvia. 

L’Ajuntament va anar a fer una xerrada d’introducció a 

l’esplai Sarau, i a l’esplai Pica-Roca els van proporcionar 

un documental perquè li donessin un cop d’ull. 

1Mon (48-50) FpLs 

Jov (45) FpLs 

Jov (47-51) FpLs 

Jov (53-56) Fp 

Jov (63-65) FpLs 

L’estratègia d’introducció a la realitat històrica i social de 

Marinaleda, comparant-la amb la de Sant Cugat, ha 

funcionat molt bé, i tots els actors la valoren de forma 

positiva 

EdA (64-65) FrLsAs 

EdA (80-83) FvLfLs 

EdA (206-213) 

FrLpAs 

2Mon (162-172) 

FrLsAs 

Jov (233-244) 

FrLsAs 



Annex 3: Assercions 
 

 

Es van fer moltes activitats de sensibilització que els van 

permetre anar entenent el funcionament del poble 

(xerrada amb la tinent d’alcalde, visita al Humoso, visita a 

l’escola, les activitats amb els educadors ambientals...) 

EdA (87-88) FrLsSp 

EdA (152-153) FvLs 

EdA (153-157) 

FrLsAsSp 

EdA (177-178) 

FrLsAs 

EdA (215-218) 

FrLsAs 

1Mon (87-91) 

FrLsAs 

1Mon (99-102) 

FrLsAsAtSp 

2Mon (183-

187)FrLsAs 

2Mon (498-506) 

FrLsSp 

Jov (99-100) FrLsAs 

Jov (113-117) 

FrLsAs 

Jov (123-124) 

FrLsAtSp 

Jov (233-244) 

FrLsAs 

Jov (265-266) 

FvAsSp 
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P
a

rt
ic

ip
a
c

ió
 

En general, els nois participaven de forma activa a les 

activitats (opinant, preguntant, mostrant interès). 

EdA (87-88) FrLpSp 

EdA (171-173) 

FrLpAtSp 

EdA (206-213) 

FrLpAs 

EdA (235-239) 

FrLpAs 

EdA (262-263) FrLp 

EdA (311-319) 

FrLpAa 

1Mon (93-95) 

FrLpAs 

1Mon (103-104) 

FrLpAtSp 

2Mon (189-191) 

FrLpAtSp 

2Mon (192-199) 

FvLpAtSp 

Jov (101-106) 

FrLpAs 

Jov (110) FrLsAs 

Jov (138-141) 

FrLpAtSp 

Jov (334-337) FrLp 

Al sindicat, els joves i monitors que volien parlaven amb 

la gent d’allà. 

EdA (340-347) 

FrLpAs 

1Mon (72-75) FrLp 

2Mon (152-156) 

FrLp 

2Mon (204-205) 

FrLp 

2Mon (213-217) 
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FrLpAs 

2Mon (259-262) 

FvLp 

Jov (198-202) FrLp 

Jov (248-249) FvLp 

Jov (372) FvLp 
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Dimensions de l’agroecologia 

 
D

im
e

n
s
ió

 a
m

b
ie

n
ta

l 

Segons l’educadora ambiental, a l’Humoso els van 

explicar el que feien per ser més ecològics, encara que 

no fos un objectiu principal. Destaca la manca 

d’intervencions sobre aquest tema a les entrevistes de 

monitors i joves, pel que entenem que no es va tractar 

gaire profundament o que se’n va parlar de forma 

anecdòtica . 

EdA (162-164) 

FrLsAaSp 

EdA (165-166) 

FrLsAaAsSc  

EdA (258-260) 

FrLsAsAeSpSc 

EdA (311-319) 

FrLpAa 

 

 

D
im

e
n

s
ió

 s
o

c
ia

l 

La tinent d’alcalde els va fer una ponència sobre el 

funcionament de l’habitatge i els salaris, i els joves van 

participar activament fent preguntes. Aquestes 

preguntes havien estat preparades a partir de la 

informació rebuda en la introducció històrica. 

EdA (177-178) FrLsAs 

EdA (206-213) 

FrLpAs 

EdA (235-239) 

FrLpAs 

1Mon (87-91) FrLsAs 

1Mon (93-95) FrLpAs 

2Mon (213-217) 

FrLpAs 

Jov (99-100) FrLsAs 

Jov (101-106) FrLpAs 

 

A l’Humoso els van explicar les lluites de la terra en 

primera persona. 

EdA (153-157) 

FrLsAsSp 

1Mon (99-102) 

FrLsAsAtSp 

2Mon (183-

187)FrLsAs 
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Jov (113-117) FrLsAs 

 

Van passar els sopars al sindicat parlant amb gent d’allà 

(adults i joves). 

EdA (340-347) 

FrLpAs 

Jov (198-202) FrLp 

Jov (248-249) FvLp 

Jov (372) FvLp 

 

 

D
im

e
n

s
ió

 t
e

c
n

o
lò

g
ic

a
 

A l’Humoso els joves van dedicar una estona a treballar 

amb els camperols recollint faves de forma espontània. 

Els monitors valoren molt positivament aquesta pràctica, 

que va ser complementària a la teoria feta durant el 

matí. Als nois també els va agradar, però amb la calor i 

la gana a alguns se’ls va fer pesat. 

EdA (169-171) 

FrLsAtSp 

EdA (171-173) 

FrLpAtSp 

2Mon (189-191) 

FrLpAtSp 

2Mon (192-199) 

FvLpAtSp 

Jov (130-131) 

FrLpAtSp 

Jov (132) FrLpAtSp 

Jov (138-141) 

FrLpAtSp 

Jov (271-277) FvLs 
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Etapes del sistema alimentari 
 

 
C

o
n

s
u

m
 

L’educadora ambiental va treure a debat el tema del 

consum, que malgrat les ideologies trencadores del 

poble, no es diferenciava gaire en molts aspectes al de 

la resta del país. A la xerrada amb la tinent d’alcalde van 

aprofitar per plantejar el tema. Els joves igualment es 

van sorprendre per les diferències que hi van veure. 

EdA (165-166) 

FrLsAaAsSc 

EdA (496-499) FrLpSc 

2Mon (226-235) 

FrLpAsSc 

Jov (253-255) FvSc 

 

 

T
ra

n
s

fo
rm

a
c

ió
 Havien de visitar una fàbrica, però per qüestions de 

temps no es va poder. Això va fer que aquesta etapa del 

sistema alimentari no es tractés. 

 

Jov (149-150) FrLoSt 

 

 

P
ro

d
u

c
c
ió

 

Van poder veure com funcionaven els camps al 

l’Humoso. Als joves se’ls va fer molt pesada perquè feia 

calor i estaven cansats. 

EdA (165-166) 

FrLsAaAsSc 

EdA (169-171) 

FrLsAtSp 

EdA (171-173) 

FrLpAtSp 

1Mon (99-102) 

FrLsAsAtSp 

2Mon (189-191) 

FrLpAtSp 

Jov (123-124) 

FrLsAtSp 

Jov (127-133) 

FrLsAtSp 

Jov (271-277) FvLs 
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Els van explicar que les cases es construïen perquè 

poguessin disposar d’hort per l’autoconsum. 

EdA (258-260) 

FrLsAsAeSpSc 

 

Els van ensenyar el funcionament dels horts escolars i el 

del menjador de l’escola. 

EdA (87-88) FrLsSp 

2Mon (498-506) 

FrLsSp 

Jov (208-209) FrLsAs 

 

 


