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1.INTRODUCCIÓ 

 

a) SÍNTESI DE L’OBJECTE D’ESTUDI 

L’objecte d’estudi es centra en un projecte realitzat a Sant Cugat del Vallès, basat en 

l’educació per a la sostenibilitat a través de l’hort escolar, en el que participen diferents 

actors i que genera un procés de governança que afavoreix el trànsit cap a un model 

sostenible de gestió a través de l’ensenyament. 

 

El grup de treball creat per dur a terme aquest projecte rebrà el nom de ESLV (Educació 

per a la Sostenibilitat al Llarg de la Vida), i el propi nom reflecteix quin serà el seu 

objectiu, en aquest cas, vehiculat a través de l’agro-ecologia escolar. 

 

b) EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

Podem definir els motius pels quals hem decidit triar aquest treball des de dues vessants 

ben diferenciades i que defineixen el nostre interès:  

- Una doble, formal i substantiva, referida a la part més tècnica, entesa com els 

mecanismes que permeten la formació d’un procés de governança i d’una 

xarxa d’actors polítics, els recursos amb què conten, els seus instruments i els 

objectius que persegueixen. 

 

El fet de que es tracti d’un projecte implantat amb èxit, en funcionament i en 

estat de maduresa, ens ofereix una bona oportunitat per a realitzar un estudi 

analític de com s’ha dut a terme el procés de governança i de com el tapís dels 

diferents actors polítics implicats s’ha anat teixint fins arribar a formar una 

xarxa consolidada. 

 

- L’altre sòcio-cultural, atesa la importància que té l’educació ambiental en el 

procés de transició cap a un model de vida sostenible, socialment compromès 

i medi ambientalment respectuós. 

 

 

2.OBJECTIUS 

L’objectiu d’aquest treball és, doncs, estudiar i analitzar el procés de governança d’aquest 

projecte desenvolupat en el marc de l’ensenyament, que afavoreix una clara i eficaç transició 

cap a un model mes sostenible de comportament social. 

La unitat d’anàlisi gira al voltant d’una iniciativa marcada per un conjunt de polítiques públiques 

com ara la política d’educació, les polítiques ambientals i les polítiques referents a les 

subvencions en ambdues matèries, entre d’altres. 
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3.DESCRIPCIÓ GENERAL DEL PROCÉS DE GOVERNANÇA 

El projecte neix com a una iniciativa que englobarà els conceptes “educació ambiental”1 

i “horticultura ecològica de proximitat”2. 

La iniciativa sorgeix de la pregunta: quines noves activitats d’educació ambiental podria 

oferir l’Ajuntament?. 

Aquesta iniciativa es recolza en diversos programes d’educació ambiental i s’articula, 

entre d’altres instruments, per l’Agenda 21 en major part, i el Pla de Dinamització 

Educatiu Escolar de Sant Cugat en menor proporció. 

El promotor del projecte, un membre de l’àrea de medi ambient de l’Ajuntament de 

Sant Cugat, en el seu intent de trobar noves línies d’actuació en aquest àmbit, contacta 

amb una especialista en educació infantil i en educació ambiental, pertanyent al 

Departament de Didàctica de les Matemàtiques i Ciències Experimentals de la Facultat 

d’Educació de la UAB. 

La resposta rebuda és inesperada i dóna un nou enfoc a la idea inicial. L’especialista 

planteja la pregunta de si realment són necessàries més activitats, si ni tant sols es 

coneix la qualitat de les existents. 

S’obre així un nou horitzó i és en aquest punt on realment neix el projecte. Aquesta 

trobada promotor-UAB acaba en un conveni de col·laboració entre la UAB i l’Ajuntament 

de Sant Cugat del Vallès, per a l’avaluació i la millora dels programes d’educació 

ambiental que aquest ofereix a les escoles. 

La universitat entra en joc aportant els seu enfoc científic a través de la recerca i dels 

treballs de doctorat, fent que es focalitzin els seus esforços cap a l’educació ambiental i 

d’altres temes relacionats. 

En aquesta línia, un dels treballs inicialment més importants per al projecte és l’anàlisi 

del “Pla de Dinamització Educativa”3 realitzat per un doctorand i tutoritzat per la cap de 

recerca d’aquest departament d’educació de la UAB a què hem fet referència. 

Posteriorment tindrà una importància encara més rellevant el treball que realitzarà el 

mateix promotor del projecte; un estudi sobre “L’Agenda 21 Escolar”4,  eina dissenyada 

inicialment per afavorir el procés participatiu dels alumnes en el marc de l’educació 

ambiental.  

Ambdós documents seran, al llarg de tot el procés, l’eix vertebral de a totes les activitats 

que es realitzin. 

                                                           
1 Per una definició del concepte: http://www.gencat.cat/mediamb/publicacions/monografies/ECEA.pdf 
(p.13) 
2 Per una idea sobre activitats educatius en aquest ambient: http://pae.gencat.cat/ca/publicacions-
materials-referencia/material-educatiu/  
3 www.santcugat.cat/web/pla-dinamitzacio-educativa  
4 Forma part de l’Agenda 21. Esmentat en el Pla d’acció de l’Agenda 21, p. 10: 
http://www.santcugat.cat/files/651-57-fitxer/Accio_Definitiu_maig_2004.pdf  

http://www.gencat.cat/mediamb/publicacions/monografies/ECEA.pdf
http://pae.gencat.cat/ca/publicacions-materials-referencia/material-educatiu/
http://pae.gencat.cat/ca/publicacions-materials-referencia/material-educatiu/
http://www.santcugat.cat/web/pla-dinamitzacio-educativa
http://www.santcugat.cat/files/651-57-fitxer/Accio_Definitiu_maig_2004.pdf
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Seguir un fil conductor acadèmicament definit i liderat per la UAB serveix per a donar 

continuïtat al projecte: el sector científic amb la seva autoritat marca el camí, i l’entorn 

polític el segueix5. D’aquesta manera es pot anar avançant pas a pas, sense caure en la 

temptació d’anar canviant el projecte segons les tendències de moda, fet que 

comportaria el risc de perdre’s pel camí, tal com passa amb l’educació ambiental pura. 

Per fer participar activament tots els actors involucrats, la UAB proposa la creació d’un 

grup de treball més ampli, que aculli tant l’ajuntament i els tècnics ambientals com els 

sectors implicats en l’educació ambiental. D’aquesta manera es trenca amb el dèficit de 

treball conjunt. 

Es tracta de fomentar una cultura de recerca i del treball col·lectiu com a eina 

fonamental per a assolir l’èxit del projecte. La millora del programa educatiu serà fruit 

de la cooperació entre els sectors i dels mecanismes resultants  de retroalimentació. Es 

canvia la lògica de treball:  de l’intervencionisme al treball col·lectiu. 

Per a transcendir la visió d’educació ambiental a visions més profundes i crítiques, i en 

la línia d’una transició cap a un nou model educatiu en aquest terreny, se li dóna al grup 

de treball el nom de ESLV (Educació per a la Sostenibilitat al Llarg de la Vida), nom que 

apareix al blog d’Agro Ecologia Escolar, creat per a difondre la evolució i els avanços del 

projecte. 

Les reunions realitzades pel grup són periòdiques mensuals i els temes a treballar 

s’acorden entre tots els participants, encara que es detecta un fort lideratge per la part 

de la UAB. La xarxa de treball així creada dóna la possibilitat d’avançar amb pas ferm i 

elimina les aventures solitàries i poc productives dutes a terme fins aleshores. 

Una vegada creat l’ESLV, s’hi encaixa un marc institucional, el programa de “Formació 

permanent del professorat” de la Generalitat de Catalunya, amb l’objectiu de millorar 

les seves capacitacions(*). Se’ls forma en criteris ambientals amb l’objectiu que puguin 

penetrar en la educació institucional formal. 

D’aquestes reunions surt la proposta que dirigirà el projecte cap a una línia de treball 

clara i ben definida: l’hort escolar. 

Aquesta activitat permetia posar de manifest que l’alimentació era un tema crític i 

interessant de treballar per l’alt grau d’implicació que generava a tots nivells i per a 

qualsevol edat. De totes les propostes, l’hort resultava l’activitat més accessible i 

participativa per a tothom. A més, a Sant Cugat, les AMPAS (òrgans amb un cert poder) 

ja contaven amb iniciatives pròpies en aquest àmbit, anteriors al projecte, la qual cosa 

era de gran ajut. 

 

                                                           
(*)Per posar un exemple, l’Acadèmia influeix sobre l’Administració per tal que aquesta valori aquest tipus de projecte 

més educatiu i no tant enfocat a la vessant tecnològica. 
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En el següent pas, el projecte evoluciona cap a l’agro-ecologia6, disciplina que abasta 

una visió més àmplia que la de l’hort escolar, pel fet que inclou l’aspecte de justícia social 

i que arriba a un col·lectiu més extens. Aquests trets diferencials el converteixen en un 

model més crític i per tant més interessant que el seu antecessor. 

Es planteja el sistema alimentari escolar com a una representació a petita escala del 

sistema alimentari global, en què els actors que intervenen, tot i que a escales diferents, 

reuneixen les mateixes característiques. 

Per motius econòmics i logístics, entre d’altres, i perquè suposava una menor 

complexitat inicial, engeguen aquesta nova etapa orientats cap a l’alimentació escolar i 

dins d’aquesta activitat trien la producció, la transformació i el consum. Aquest últim, 

però, queda en “standby” perquè porta incorporat una dificultat addicional: intervenen 

altres actors com la sanitat, o el propi govern, pertanyents al nucli dur de les polítiques 

socials, o com les AMPAS, que en aquests aspectes tenen veu. 

Ara només quedava transformar les idees i els conceptes a fets. S’havia de transformar 

el concepte del sistema alimentari a inputs que l’alumne entengués i interioritzés. Cal 

recordar que l’hort no ha de ser un projecte medi ambientalment perfecte. Més aviat, 

ha de ser un lloc de trobada i d’aprenentatge que s’ha de construir amb finalitats 

educatives. 

La UAB subratlla que l’educació ambiental ha de ser molt comunitària: l’escola s’ha de 

poder barrejar amb la comunitat. Hi ha d’haver participació conjunta i a més s’ha de 

treballar a l’hort, que forma part de la vida real, amb actors reals, fet que dona entrada 

a nous actors com la pagesia. Es fixen criteris de cultiu sostenible, es prenen decisions 

sobre què s’ha de plantar, etc. Institucionalment, s’organitza de tal manera que el 

professorat pugui rebre suport i reconeixement. D’aquesta manera s’acosten mes al 

projecte i es converteixen en actors implicats i participatius. 

En aquest punt s’incorpora un altre actor: l’educador ambiental. Es mancomuna el seu 

servei, intentant fent-lo sortir així de la precarietat laboral i del poc reconeixement 

professional amb que contava7. Amb el temps, aquesta figura es converteix en 

“l’educador/a agro ambiental” del professorat, alliçonant-lo en matèria d’horticultura i 

introduint-lo en perspectives més crítiques i obertes d’implicació sòcio-ambiental. El fet 

de que aquesta figura pugui gestionar els horts de diferents escoles li dóna, a més, una 

visió molt crítica dels processos emprats per cada una, i li permet entrar en contacte 

amb tots els encerts i errors comesos. Per tant també es converteix en una font 

fonamental en quant a la millora contínua del projecte. 

 

                                                           
6 Per una definició d’aquest concepte: http://www.ecologiaverde.com/que-es-la-agroecologia/  
7 Mentre que el segon fet s’hagi assolit, la precarietat laboral malauradament continua sent un problema greu pels 

educadors ambientals. 

http://www.ecologiaverde.com/que-es-la-agroecologia/
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Un altre gran èxit d’aquest procés de governança és que, gràcies a la força que adquireix 

el grup de treball, deguda a la seva gran cohesió i consistència, s’aconsegueix que 

l’Ajuntament canviï el model de subvenció que l’administració atorga per a aquests 

temes i passi de ser de concurrència competitiva (concursal i competitiu) a equitatiu i 

igualitari a través d’un conveni que es signa entre les parts, Ajuntament i escoles. 

D’aquesta manera s’elimina la competència i s’afavoreix la cooperació més constructiva 

i molt més  beneficiosa per a tots. 

S’ha creat un procés de governança amb una xarxa d’actors ben estructurada i orientada 

cap a la recerca i l’educació ambiental. 

S’ha creat una realitat que pot fer canviar les normes i que es dirigeix amb claredat cap 

a un procés de canvi generalitzat. 

Aquesta realitat va caminant amb passos lents però ferms cap a una transició sòcio-

cultural respectuosa amb l’entorn i implicada amb els processos que impulsen aquest 

canvi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

treball 

en situ

investigació 
en situ

investigació 
universitària

investigació 
in situ

actor actiu 
dintre del 
projecte
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4. ANÀLISI DELS ACTORS IMPLICATS EN EL PROJECTE 

A continuació, previ a l’anàlisi individual de cada actor, presentem un quadre resum 

que ajuda a veure d’una forma ràpida quins son els actors i quins els seus objectius: 

 

 

 

 

 

4.1 La Generalitat de Catalunya 

Es tracta d’una institució de caràcter públic, que en aquest projecte desenvolupa un 

paper fonamental. 

 

La seva capacitat d’actuació és molt genèrica, ja que abasteix al conjunt del territori i 

marca les grans pautes a seguir en els procediments administratius. Això fa que molts 

dels altres actors implicats en el projecte en depenguin, ja que la Generalitat els dóna 

un reconeixement a l’hora de realitzar qualsevol acció. 

 

Aquest poder validador es veu clarament en el cas del professorat implicat en el 

projecte, ja que institucionalment han de tenir l’aprovació corresponent per a poder ser 
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reconeguts. És per això que la Generalitat possibilita cursar la “Formació Permanent del 

Professorat”8. 

 

La manera que té la Generalitat per incentivar al sector educatiu a fer aquests cursos és 

a través d’un sistema de punts, cursos que posteriorment els hi comportaran una sèrie 

d’avantatges en el seu currículum professional i també compensacions econòmiques. 

 

Per aquest motiu el promotor, indirectament, ha de recórrer a aquest actor institucional 

per a poder formalitzar els grups de treball (cosa que assoleix amb l’autoritat acadèmica 

de la UAB) i així tirar endavant la formació en matèria ambiental  dels professors 

interessats. D’aquesta manera també s’assegura que l’ensenyament ambiental sigui 

homogeni al conjunt d’escoles i que hi hagi un cert grau de qualitat. 
 

Tot i tenir aquest poder i importància institucional, la Generalitat és un actor més aviat 

passiu. Tot i que el marc normatiu hi és i el sistema ofereix certes possibilitats, 

difícilment podem dir que la Generalitat sigui un actor proactiu en aquest projecte. 
 

 

 

4.2 El Promotor del projecte 
De totes les unitats d’estudi, podem afirmar que aquest actor és una de les peces més 

importants. 

 

Ell va impulsar tots els mecanismes possibles per a poder avançar amb la idea de millora 

de l’Agenda 21 Escolar i la introducció dels horts escolars. 

 

S’ha de tenir present que aquest mateix actor té dues connotacions possibles, ja que 

pertany a l’Ajuntament i paral·lelament és el promotor del projecte. Aquí es presenta 

un cas típic en què un funcionari de l’administració fa “lobbying” pel seu propi projecte 

i utilitza la seva posició per avançar-lo. Es mostra com un particular pot tenir uns 

objectius que difereixen dels de l’Ajuntament i com així s’implica a impulsar una millora 

en les polítiques públiques que pertanyen a l’àmbit d’aquest objectiu. Per aquesta raó 

no el podem definir com a actor institucional, encara que formi part de l’estructura 

institucional, sinó com a actor particular. 

 

El punt des-d’on parteix són les dues eines que té l’Ajuntament per regular els continguts 

i les bases de l’ensenyament de les escoles de Sant Cugat: 

 El Pla Dinamitzador Escolar 

 L’Agenda 21 Escolar 

Com hem comentat anteriorment, el promotor del projecte s’encarrega de fer la seva 

tesi doctoral al voltant de la pregunta de com es poden millorar els continguts de 

                                                           
8 Cal destacar que aquesta secció està descentralitzada en el Departament d’Ensenyament. 
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l’Agenda 21 Escolar, i ho fa dintre d’un conveni amb la Universitat Autònoma de 

Barcelona, el paper de la qual analitzarem més endavant. 

Com que el desenvolupament de la tesi és la contribució central d’aquest actor i donat 

que tot el projecte s’explica al voltant d’ell, inclosa l’entrada d’altres actors, a 

continuació en presentem una síntesi com a part de l’anàlisi: 

L’Agenda 21 Escolar és un programa que té com a objectiu la introducció dels conceptes 

de sostenibilitat, respecte al medi ambient, desenvolupament sostenible, etc. en els 

camps educatius locals. 

En començar el treball, es va observar que l’Agenda 21 Escolar no estava tenint gaire 

èxit a les escoles. El motiu principal era la manca de connexió entre tots els actors 

(professorat, educadors ambientals i la pròpia empresa d’educació ambiental), ja que 

cadascú tenia les seves necessitats i prioritats comercials, deixant de banda el que 

realment era important: assegurar la bona qualitat de l’ensenyament ambiental. 

Veient que no existia un espai de trobada pels actors, la UAB va proposar crear un espai 

col·lectiu i el promotor va activar els seus vincles socials per tirar aquesta proposta 

endavant. 

La proposta va ser rebuda amb molt d’interès per totes les parts,  i gràcies a la seva 

iniciativa es va poder crear el grup de treball anomenat ESLV (Educació per a la 

Sostenibilitat al Llarg de la Vida). Aquesta eina era fonamental per a reunir a tots els 

agents implicats; també era una eina per a la formació dels professors en matèria 

ambiental, incidint d’aquesta manera en la pròpia docència. En aquest grup, els actors 

es reunien,proposaven temes a treballar i triaven per consens els mes adients. Aquesta 

manera de treballar va ser molt enriquidora i molt prolifera en quant a idees. 

 

En el procés d’intercanvi d’idees i a coseqüència de la recerca amb la UAB, es va fer 

evident la necessitat d’institucionalitzar les activitats del professorat  perque aquest 

tema tingués millor cabuda. Per aquest motiu es va recórrer als CRP (Centres de 

Recursos Pedagògics), que feien possible que un professor que invertia aquest temps en 

la seva formació ambiental es veiés recompensat administrativament. S’hi van sumar 

molts professors de diferents nivells educatius (Bressol, Primària i Secundària). 

 

Finalment, desprès de vàries reunions, el grup ESLV va triar el tema dels horts escolars. 

Era molt accessible i presentava tant elements socials com ambientals importants que 

es podien treballar des d’un punt de vista crític amb el model actual de producció 

alimentària. 

 

En aquesta part del procés entra un altre actor: l’AMPA (Associació de Mares, Pares i 

Alumnes).  Aquest col·lectiu té un pes molt important a les escoles (principalment a les 

de primària). Varen veure la idea amb bons ulls, i es van contractar educadors 

ambientals per a cuidar els horts escolars. 
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Abans, aquests educadors només eren actors esporàdics, anaven a les escoles 

exclusivament a fer la xerrada i/o fer activitats aïllades, cosa que no els permetia 

entendre amb profunditat els comportaments i les inquietuds de la classe. Amb 

aquestes accions de l’AMPA, es va aconseguir repercutir en la visió dels propis 

educadors, que en tenir l’oportunitat de ser a dins de l’escola podien comprendre millor 

els comportaments dels nens i així enfocar d’una manera més entenedora els continguts 

ambientals.  
 

Els professors també van aplaudir aquesta iniciativa de l’AMPA, ja que amb aquest 

personal “extra” podien dividir les seves classes en dos, una part aniria amb l’educador 

a l’hort i l’altre meitat es quedaria a l’aula, cosa que feia més amenes les classes per als 

nens i nenes. 

 

Amb aquests primers èxits el promotor, sempre en conjunt amb la UAB, va buscar una 

millor forma per enfocar el treball. És aquí quan comença la idea de l’agro-ecologia i el 

projecte rep el nom d’Agroecologia Escolar. 
 

 

 

 

 

 

Així, al llarg del temps, es va formant el projecte i es van definint els objectius: s’agafa 

com a referència el sistema alimentari global i es reprodueix a la petita escala del sistema 

alimentari escolar amb les seves respectives fases: Producció, Transformació i Consum. 
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Per aconseguir que l’alumne empatitzi amb el paper de productor i entengui què 

significa produir, es facilita l’entrada d’un altre actor: el pagès. 

 

El contacte directe dels alumnes amb els pagesos fa entendre el valor dels aliments i la 

sostenibilitat de l’entorn. Així passem de tenir un alumne aïllat de la realitat agrícola a 

convertir-lo en un actor real de la pagesia (en la petita escala de l’hort). Aquesta 

connexió d’actors (alumnat-pagesia) permet treballar també tècnicament per a poder 

transformar el sistema i plantejar alternatives al model actual: quin tipus de llavors 

volem plantar, afavorim la utilització d’herbicides o no, etc. Aquí encara podien entrar 

més actors com ara el Banc de llavors. 

Com ja varem esmentar a la introducció, no es persegueix fer un treball ambiental 

perfecte, sinó un treball educatiu que serveixi per a conscienciar. Si per exemple, a l’hort 

es fan servir productes tant agroquímics com ecològics, es pot aconseguir que l’alumne 

diferenciï les dues opcions, que comprengui quins son els respectius avantatges i   

inconvenients, i que entengui millor què implica cadascuna de les dues pràctiques. 

 

El que es persegueix amb aquesta millora del pla educatiu és, fonamentalment, que hi 

hagi un procés educatiu de qualitat que permeti ensenyar d’una manera veraç, i que 

incorpori una visió crítica tant pel que fa als beneficis ambientals dels horts com als 

diferents aspectes del sistema alimentari. 

 

 
 

4.3 La UAB 
Com és l’actor possiblement més important junt amb el promotor del projecte, aquí 

també ens hem de preguntar si entenem l’actor col·lectiu “UAB” com a actor 

institucional o si “l’actor” realment són les persones involucrades que van pel seu propi 

compte per a tirar el projecte endavant com havíem detectat en el cas del promotor. 

En aquest cas, optem per definir com l’actor a la institució acadèmica perquè creiem 

que el pes d’aquest actor depèn molt de la seva identitat i autoritat institucional i que 

els seus interessos van més enllà de un projecte puntual, cap a la creació de 

“transformation knowledge” i l’enriquiment de la recerca. 
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Dins del marc d’actor col·lectiu, a més, es tracta d’un actor tipus associacions9.  

Els objectius de la UAB s’han construït en un procés emergent. El punt de partida el fixa  

la petició que fan els tècnics ambientals de l’Ajuntament de Sant Cugat, demanant 

consell i suport respecte a un programa d’educació ambiental infantil. A partida de la 

contextualització d’aquesta demanda, es veu que el programa d’educació ambiental 

existent mancava d’una finalització clara. La UAB proposà que en comptes d’aportar 

encara més idees disjuntes,  potser el que calia era una reorganització de les ja existents.  

La primera aportació de la UAB era ampliar l’horitzó  i passar de l’educació infantil a 

l’educació general. Es van redefinir les demandes i naixia així un projecte de revisió i 

avaluació del què estaven fent en l’àmbit d’educació ambiental en general. 

La UAB mobilitza la xarxa acadèmica, involucrant-hi estudiants de màster i doctorat. 

El treball valoratiu d’un any acaba mostrant quines són les necessitats no cobertes, i a 

partir d’això es dissenya la projecció futura de l’educació ambiental, es defineixen uns 

objectius i el camí a seguir. En aquest punt la UAB inicia un procés obert amb la finalitat 

de generar dinàmiques d’acció diferents. Els dos canvis inicials més importants eren fer 

un programa amb una sola temàtica (l’agro-ecologia), deixant de banda el concepte dels 

sectors, i treballar en xarxa amb estructures de comunicació igualades. Aquesta xarxa 

era l’anteriorment esmentat ESLV. 

El paper de la UAB en aquest procés era proporcionar cohesió a aquesta nova xarxa 

emergent tant com el lideratge del procés. Feia, doncs, el paper del gestor de la xarxa. 

Això també comportà que era la UAB ─junt amb el promotor del projecte─ la que decidia 

qui en formaria part.  

Atès que l’ESLV era el nucli impulsor del programa, ja es pot deduir la importància 

d’aquest actor al llarg del procés. Va esser de gran ajut que amb la UAB hi participés un 

actor que ja tenia molta experiència en gestionar xarxes transdisciplinaries i 

s’aconseguis construir una dinàmica inclusiva amb tots els actors activats per la 

introducció de temàtiques transversals i enfocs diferents. 

En haver fixat un horitzó clar per a l’agro-ecologia i en defensar-lo amb l’autoritat 

acadèmica, es va aconseguir donar continuïtat i estabilitat al projecte. Mantenir aquest 

horitzó també era part del paper de la UAB. Així es va aconseguir una bona 

implementació del programa a les escoles que disposaven d’un temps adequat per posar 

tot en marxa amb cura i tranquil·litat.  

La UAB també es veu compensada per les seves aportacions al projecte: Primer, es va 

crear un laboratori social educatiu de llarga durada. La UAB defineix la seva línia 

d’investigació en aquest àmbit com a “intervencionista” i per poder avaluar les 

intervencions calen projectes de llarga durada. 

                                                           
9 García Sanchez 2006. 
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Varen poder crear una xarxa que va esdevindre un nucli de recerca: tots els actors 

activats dintre el procés podien contribuir a la recerca simplement pel fet que la xarxa 

creada els permetia accedir al món acadèmic. 

Es va crear un grup de recerca al voltant d’aquest tema, era l’origen del grup GRESC@10, 

que avui dia segueix molt actiu. 

Els coneixements transformadors (transformation knowledge) creats generaven interès 

internacional i permetien a la UAB publicar en un entorn ample tant a nivell nacional 

com a nivell internacional. Aquest projecte constitueix un dels nuclis del treball d’un 

projecte europeu (que aporta una quantitat important de recursos econòmics a la 

facultat). 

La UAB ha estat així la impulsora d’una nova manera de treballar, creant fins i tot un nou 

camp de recerca. 

 

 

4.4 L’Ajuntament 

És una institució de caràcter públic que s’encarrega d’establir i d’aplicar una sèrie de 

mesures en el conjunt del territori. Les directrius a seguir són les que pauta la Generalitat 

a través dels diversos plans generals que promulga. 

L’òrgan de govern municipal és l’encarregat d’establir uns marcs normatius en matèria 

educativa. Dins d’aquests trobem els tècnics, encarregats de redactar els diversos plans 

educatius, entre els quals es trobaven el Pla Dinamitzador i l’Agenda 21 Escolar. 

 

Partim de la base que aquest actor no es plantejava la possibilitat de realitzar un estudi 

per a la millora de l’Agenda 21 escolar, ja que fins a aleshores semblava que estava anant 

en la bona direcció, amb cap actor expressant cap disconformitat.  

 

Com acabem de veure, va ser un propi membre d’aquest ajuntament qui agafa un 

d’aquests plans i estudia quina és la seva repercussió final en les escoles, arrivant així a 

poder constatar que no estava tenint gaire èxit. 

 

Quan es decideix posar en marxa l’estudi, l’Ajuntament contacta (a través del 

promotor/membre de l’Ajuntament) amb la universitat per a encarregar-li aquesta 

recerca. Gràcies a aquest moviment, l’òrgan administratiu dóna un suport monetari per 

tirar-ho endavant. 
 

 

                                                           
10 http://grupsderecerca.uab.cat/gresco/ 
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4.5 Els Partits Polítics (CiU i ERC) 
Tot I que en el seu programa electoral més recent (2015)11,  la CDC, força política més 

important a Sant Cugat, es presenta com a actor molt implicat tant amb l’educació (amb 

11.000 Euros invertits) com amb el medi ambient, hem pogut saber que durant l’inici 

del projecte no era l’actor més actiu i que la força política més involucrada era Esquerra 

Republicana, que, a més, coincidint amb l’inici del projecte, era l’encarregada del 

departament de medi ambient , el qual va fer créixer, creant així unes condicions 

favorables pel projecte.  

 

El pressupost inicial per part d’ERC era generós12 i des del principi s’estava convençut de 

que el projecte valia la pena. 

 

Aquest impuls positiu va caure després de que s’acabés la coalició entre CiU i ERC, i amb 

la crisi el suport monetari va disminuir fins al 0%.  En l’actualitat s’ha recuperat un 10% 

del suport inicial. 

 

Aquesta pèrdua de finançament perjudica el projecte perquè pot provocar la pèrdua 

d’actors. Heus aquí la importància de l’actor partit polític. 

 

El promotor del projecte generalment defineix l’actitud dels partits polítics com a 

oscil·lant entre rebuig (normalment pel tema dels costs que comporten els projectes) i 

deixar fer. Es considera doncs, tot un èxit el fet que no intervinguin de manera 

destructiva. 

 

 

Amb aquesta actitud els partits polítics difícilment esdevindran un actor proactiu i s’ha 

demostrat al llarg de temps que els partits polítics tendeixen a intervenir en processos 

innovadors com a actors més aviat reactius.  

                                                           
11 http://merceconesa.cat/programa-electoral-de-ciu-per-a-sant-cugat-2015/ 
12 Entre 2007 i 2012 un total de 49,620 Euros es van destinar a col·laboracions amb la UAB segons 

http://gent.uab.cat/marionaespinet/es/content/proyectos-de-investigaci%C3%B3n-0. 

http://merceconesa.cat/programa-electoral-de-ciu-per-a-sant-cugat-2015/
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4.6 Els Educadors Ambientals 
La funció dels educadors ambientals és la de dissenyar i el.laborar les campanyes 

d’educació ambiental en associacions, casals, o (com en el nostre cas) centres escolars. 

 

Cal destacar que els continguts que imparteixen aquests professionals estan 

condicionats pel fet que s’han d’ajustar a les tendències dels polítics, o de la mateixa 

diputació. En termes generals, no acostumen a aprofundir gaire en matèria 

mediambiental. Les facultats d’aquest col·lectiu són molt tècniques i no solen centrar-

se en temes socials ni en qüestions d’educació o didàctica. 

 

Gràcies a l’espai col·lectiu ESLV (Educació per la Sostenibilitat al Llarg de la Vida), els 

educadors es podien reunir amb els diferents actors implicats (professors, tècnics, 

agricultors, etc.), podent així visualitzar quina línia seguiria la seva feina. 

 

També era l’espai a on entraven en contacte amb els professors als quals després 

formarien en matèria ambiental. El grup de treball aconseguia contractar més educadors 

ambientals perquè totes les escoles en poguessin treure profit. En certa manera, els 

educadors es van transformar en professors de formació ambiental. 

 

La forma d’actuar dels propis educadors també va canviar. Es va passar d’un model de 

xerrada puntual a una integració en la mateixa escola. Això va permetre que aquests 

professionals tinguessin un contacte diari amb els  nens i això els va permetre entendre 

quines eren les seves inquietuds i cap a on s’havien d’orientar les tasques educatives. 
 

 

 

4.7 Les Associacions de Mares i  Pares d’Alumnes (AMPAs) 
En aquest cas, estem parlant d’un col·lectiu privat que representa els interessos dels 

pares o tutors legals dels alumnes d’un centre d’estudis concrets. 

 

És natural pensar que aquest col·lectiu tindrà una visió crítica en referència a qualsevol 

mesura que es vulgui plantejar, ja que aquesta afectarà, directament, o indirectament, 

als seus propis fills. 

 

El poder que té aquesta organització als centres educatius depèn del cicle educatiu del 

que parlem. Les AMPA de secundària no tenen gaire força ja que els alumnes són més 

grans i no hi ha tant de control per  part dels pares. Al bressol gairebé no existeixen les 

AMPA. Però en les AMPA de primària trobem un gran poder de decisió, i és en aquest 

cicle a on els nens passen gran part del seu procés d’aprenentatge. 

 

Són organitzacions que tindran molt a dir en temes com l’alimentació, les activitats que 

facin els professors, etc.  Per això, qualsevol canvi que el promotor vulgui fer, haurà de 

tenir en compte les opinions i els punts de vista que en tindran els pares. 
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4.8 Les empreses d’alimentació 
Aquest sector no estava gaire interessat en que es promogués un canvi en l’àmbit de 

l’agroecologia escolar. 

 

No els beneficiaria gens ja que suposaria un canvi en el subministrament d’aliments i no 

estaven disposats a canviar el seu sistema de negoci, ni a cedir terreny en els seus 

objectius econòmics. I per una altra banda suposava un greuge comparatiu, ja que ells 

estan sotmesos a les exigències que els imposa sanitat en matèria alimentaria. 
 

 

 

4.9 Els pagesos 
Col·lectiu que està molt interessat en les escoles, ja que per a ells representen un 

possible futur client de menjador escolar.  

 

Això suposa una gran oportunitat per a aquest col.lectiu, ja que els seus interessos giren 

al voltant de la sobirania alimentària local i de l’aposta de les escoles pels menjadors 

ecològics. 

 

Aquest actor aconsegueix posar-se en contacte amb els nens mitjançant les hores 

dedicades a l’ensenyament ambiental que cursen amb els educadors ambientals.  

 

La aparició d’aquest actor ajuda als nens a entendre els conceptes de la producció 

d’aliments, siguin o no ecològics, i també a valorar el que suposa per a la societat el 

consum de proximitat. 
 

 

 

5. CONCLUSIONS 
El model sostenible assolit ha requerit d’una sèrie de canvis en el comportament dels 

individus i de la societat, que en aquest cas han estat acceptats voluntàriament. Canvis, 

per una altra banda, que han comportat la presa de decisions que afectaven a interessos 

diversos i que han generat un canvi en polítiques ja existents, creant paral·lelament de 

noves al seu voltant. 

Podem dir que un dels èxits ha estat arribar a aconseguir l’equilibri entre els diferents 

sectors i grups socials que hi han participat. 

Estem davant d’una evolució cultural que ha aconseguit  obrir el camí cap a la 

construcció d’un nou imaginari més sostenible, que fins i tot ha aconseguit canviar les 

regles del joc, adquirint d’aquesta manera una dimensió política. Es tracta d’uns canvis 

que afavoreixen que la transició cap a la sostenibilitat pugui reeixir. 

Analitzant el procés observem que inicialment existia un buit entre els diferents actors i 

les diferents activitats que aquests desenvolupaven. Encara que cadascú treballés dins 
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del marc comú de la educació ambiental, els actors acabaven pensant i navegant dins 

del seu propi marc d’actuació.  

Establir un pont de connexió era decisiu perquè el projecte tingués èxit. S’havia d’activar 

i enfortir la xarxa d’actors perquè esdevingués una autèntica xarxa, fet que requeriria 

un canvi profund en l’estructura comunicativa municipal i un esforç per part de la 

Universitat per tal de fer arribar la informació a tots els actors de manera entenedora. 

Les decisions dins del projecte s’han pres, en general, de manera assembleària, la qual 

cosa ja va en la línia del que marquen els criteris d’un procés de governança participatiu 

i de compromís. Això va implicar haver de canviar la formula “top down” anteriorment 

utilitzada, quan les decisions i implementacions eren pròpies només dels gestors del 

projecte, per una altra més horitzontal, més integradora i participativa. 

En el procés de governança són rellevants tant el marc institucional com la xarxa 

d’actors, i ambdós han esdevingut una part fonamental de l’objecte d’anàlisi. 

La orientació de fons del projecte era el cicle recerca – acció: els actors han assumit el 

paper d’investigadors i els investigadors han esdevingut actors. Es produeix una barreja 

de funcions i es crea una dinàmica viva. D’aquesta manera s’han ampliat els horitzons 

de les persones implicades en aquest projecte, tant els dels actors com els dels receptors 

de les polítiques esdevingudes. 

L’enfoc cap el procés educatiu crea coneixements de transformació (transformation 

knowledge) i el projecte ofereix un espai on es pot aprendre a transformar. 

Aquesta iniciativa transformada en projecte, i dut aquest a terme de forma acurada i 

assenyada, assoleix un gran èxit i es converteix en un model de referència en el seu 

àmbit, podent esser transferible i adaptable a altres comunitats. 

Com a crítica, podem destacar que no s’ha aconseguit una igualtat de poder entre tots 

els actors, ni tampoc en els processos que s’han dut a terme a dins del grup.  

Això és degut, principalment, al fet que en tot procés de governança en que es vulgui 

assolir l’èxit, sempre hi ha d’haver un nexe d’unió entre els diferents actors i per tant un 

focus de poder ben definit, tot i que no reconegut explícitament. 

Aquest acostuma a dur la direcció del projecte i en ocasions a marcar les línies a seguir, 

així com a vetllar per l’assoliment dels objectius marcats. 

En aquest sentit, podem remarcar el fort lideratge que assumeixen tant la UAB com el 

propi promotor, fet que reflectim en el següent diagrama: 
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Una altra crítica és que no s’ha treballat prou en el terreny social. No tant com per a 

aconseguir un recolzament majoritari, fet que hagués estat clau per a la consolidació del 

projecte, per a fer-lo durador en el temps i per a generar altres tipus de canvis en 

polítiques de mes ampli abast i calat. 

De l’estudi també podem extreure que el poder no es troba focalitzat en un sol punt, 

sinó que va canviant de lloc a mida que el procés va evolucionant. Així per exemple, al 

principi es trobava en el promotor, qui te la capacitat de transformar la idea en projecte, 

després en l’Ajuntament, qui te la potestat de concedir les subvencions necessàries per 

a l’evolució del projecte, més tard recau en la força del grup de treball ja consolidat, 

capaç de fer canviar una política existent, etc. 

Sense voler entrar en temes metafísics, ni en el món de les idees, i sense pretendre 

filosofar al respecte, no ens estarem de fer una picada d’ull a aquest món, dient que en 

un bon procés de governança, el poder anirà fent equilibris i canviant de mans tantes 

vegades com calgui per arribar a l’objectiu. Concloent que, pot ser, el poder recau en el 

propi objectiu si totes les parts creuen en ell. 

 

 

 

 

 

 

PROMOTOR 

+

UAB

AJUNTAMENT

PROFESSORS

DEPARTAMENT 
D'ENSENYAMENT

AMBIENTÒLEGS
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6. PREGUNTES QUE ES PODEN GENERAR 
 

- És generalitzable aquest projecte d’horts escolars? 

La resposta es que sí. De fet, segons indica el propi promotor, l’èxit del projecte 

s’ha fet eco en diferents mitjans de comunicació, i ajuntaments com el de 

Cardedeu i Mataró, entre d’altres, ja estudien el cas per tal de valorar la viabilitat 

d’implantar-lo als seus respectius municipis. 

 

- Quins requisits es requereixen per a implantar un projecte d’aquest tipus? 

Son varis  el requisits que es requereixen. Per citar alguns, podem dir que: 

o En primer lloc cal una voluntat ferma per part de l’Ajuntament per a 

donar suport a un projecte d’aquest tipus, ja que s’ha observat en el 

procés d’estudi, que en una de les etapes, les subvencions son crucials 

per tal de que prosperi el projecte. 

 

o Per una altra banda, i de la mateixa manera, es necessita un clar interès 

per part dels actors que prendran part en el procés de governança. 

 

o La presentació i la definició del projecte, junt amb l’adaptació d’aquest a 

la casuística del municipi seran també fonamentals. 

 

o Convé tenir clar qui formarà part de la xarxa d’actors, amb quins recursos 

es contarà, quins interessos mouen a cada un d’ells, de quines eines es 

disposa, etc. 

 

o Caldrà tenir un calendari ben definit de consecució de petits objectius 

també ben definits, com també caldrà preveure els possibles obstacles 

amb que es podrà trobar el projecte i les alternatives per tal de sortejar-

los. 

 

o Es molt important el factor negociació, per la qual cosa serà important 

comptar amb una figura que assumeixi aquest paper i que possiblement 

acabarà formant part d’aquell nexe d’unió descrit a l’apartat de les 

conclusions. 
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7. PROPOSTA DE MILLORA 

 

 “EL MENJADOR ESCOLAR”. 

 

Més que una proposta de millora en sí, constituiria una segona fase del projecte a la qual 

també es generaria un procés de governança, tot i que força diferent. 

En aquest cas intervindrien actors del “nucli dur” de les polítiques socials, com són, per 

exemple, el govern (amb possibles elaboracions i promulgacions de lleis), el ministeri de 

sanitat (en matèria de seguretat alimentària), les AMPAS (que a aquest nivell 

representen un col·lectiu amb un cert pes específic), entre d’altres. 

Això, però, serà inviable sense un pas previ que ja hem comentat a l’apartat de 

conclusions: fer un treball social previ, per tal de contar amb el recolzament d’una 

àmplia majoria de la societat, que servirà per transformar-la en altaveu de les bondats 

del projecte i de la necessitat de dur-lo a terme a un altre nivell més ambiciós. I això sí 

que constitueix una proposta de millora. 

 

 

8. METODOLOGÍA EMPRADA PER A L’ELABORACIÓ D’AQUEST TREBALL 

Donada la naturalesa d’aquest treball (no es tracta d’una proposta de creació d’un 

procés de governança sinó de l’anàlisi de com s’ha creat un d’existent), bàsicament les 

eines que s’han fet servir han estat les lectures per una banda i les reunions / entrevistes 

amb els caps del projecte objecte d’estudi per l’altra: 

- Vàries entrevistes-reunions amb el promotor del projecte, a Sant Cugat del 

Vallès. 

- Una entrevista-reunió, amb la responsable de l’actor UAB. 

- Lectures. 

- Consultes en pàgines web. 

S’ha fixat un calendari definint les diferents fases del treball i les actuacions que calien 

en cada moment del procés d’elaboració del mateix i s’ha anat seguint amb cert rigor el 

que vàrem fixar en ell, fins a concloure amb la presentació i entrega del treball el dia 7 

de juny de 2016. 

 

 

 

 



21 
 

9. RECULL DOCUMENTAL: 

 

Bibliografía:  

Casademunt Monfort, Alex (2016): “Guió de treball de curs APA 2016”. 

Dueñas i Cid, David (2010): “Gestió pública i governança: caminen en la mateixa direcció?” a 

Revista bibliográfica de geografía y ciencias sociales.  
http://www.ub.edu/geocrit/b3w-887/b3w-887-2.htm 

 

García Sánchez, Ester (2006): “Un concepto de actor para la Ciencia Política”, Documentos de 

trabajo “Política y Gestión”, 2006, nº 7, Universidad Carlos III de Madrid. 

Governa, Francesca (2002): “Del government a la governance. El canvi de les formes i les 
modalitats de l’acció col·lectiva en el camp urbà i territorial.”  
http://ddd.uab.cat/pub/dag/02121573n41p43.pdf 
 
Martí Mainar, Pere et al. (2003): Estratègia catalana d’educació ambiental: una eina per a la 

comunicación i la participació. Document marc.  

http://www.gencat.cat/mediamb/publicacions/monografies/ECEA.pdf 

 
Natera, Antonio (2004): “La noción de gobernanza como gestión pública participativa y 
reticular” a Documentos de trabajo “Politica y Gestión”, 2004, nº 2, p. 1-34. 
http://e-archivo.uc3m.es/bitstream/10016/590/1/cpa040202.pdf 
 
Riechmann, Jorge (2004): “Sostenibilidad: algunas reflexiones básicas”. Papeles Istas. 
http://www.upf.edu/materials/polietica/_img/sos3.pdf 
 
Ruano, José Manuel; Centelles,  Josep (2007): “Definición de Gobernanza” 
http://es.scribd.com/doc/5448020/Gobernanza-Definicion 

Torres Grau, Pere (2006): “Governança per al desenvolupament sostenible: de la teoria a la 
pràctica.” a Papers de Sostenibilitat, CADS nº 12, Generalitat de Catalunya.  
http://www15.gencat.net/cads/AppPHP/images/stories/publicacions/paperssostenibilitat/200
6/n12_pds_12_catala.pdf 
 
 

Webgrafía: 

Agenda 21: http://www.santcugat.cat/files/651-57-fitxer/Accio_Definitiu_maig_2004.pdf 
 
Agricultura Escolar: http://pae.gencat.cat/ca/publicacions-materials-referencia/material-
educatiu/  
 
Agro-ecologia: http://www.ecologiaverde.com/que-es-la-agroecologia/ 
 
Agro-ecologia escolar: https://agroecologiaescolar.wordpress.com/ 
 
Ajuntament de Sant Cugat: http://www.santcugat.cat/ 
 

http://www.ub.edu/geocrit/b3w-887/b3w-887-2.htm
http://ddd.uab.cat/pub/dag/02121573n41p43.pdf
http://www.gencat.cat/mediamb/publicacions/monografies/ECEA.pdf
http://e-archivo.uc3m.es/bitstream/10016/590/1/cpa040202.pdf
http://www.upf.edu/materials/polietica/_img/sos3.pdf
http://es.scribd.com/doc/5448020/Gobernanza-Definicion
http://www15.gencat.net/cads/AppPHP/images/stories/publicacions/paperssostenibilitat/2006/n12_pds_12_catala.pdf
http://www15.gencat.net/cads/AppPHP/images/stories/publicacions/paperssostenibilitat/2006/n12_pds_12_catala.pdf
http://www.santcugat.cat/files/651-57-fitxer/Accio_Definitiu_maig_2004.pdf
http://pae.gencat.cat/ca/publicacions-materials-referencia/material-educatiu/
http://pae.gencat.cat/ca/publicacions-materials-referencia/material-educatiu/
http://www.ecologiaverde.com/que-es-la-agroecologia/
https://agroecologiaescolar.wordpress.com/
http://www.santcugat.cat/
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AMPAs: http://familiaiescola.gencat.cat/ca/escolaritat/participacio-compromis/participacio-
coresponsabilitzacio/participacio-funcionament-centre/ampa/ 
 
CiU, Programa electoral 2015: http://merceconesa.cat/programa-electoral-de-ciu-per-a-sant-
cugat-2015/ 

 
Generalitat de Catalunya, Formació permanent del professorat: 
http://xtec.gencat.cat/ca/formacio/formacio-altres-institucions/activitats-reconegudes/ 
 

UAB, Departament de la Didàctica de la Matemàtica i les Ciències: 

http://grupsderecerca.uab.cat/gresco/  

 

 

http://familiaiescola.gencat.cat/ca/escolaritat/participacio-compromis/participacio-coresponsabilitzacio/participacio-funcionament-centre/ampa/
http://familiaiescola.gencat.cat/ca/escolaritat/participacio-compromis/participacio-coresponsabilitzacio/participacio-funcionament-centre/ampa/
http://merceconesa.cat/programa-electoral-de-ciu-per-a-sant-cugat-2015/
http://merceconesa.cat/programa-electoral-de-ciu-per-a-sant-cugat-2015/
http://xtec.gencat.cat/ca/formacio/formacio-altres-institucions/activitats-reconegudes/
http://grupsderecerca.uab.cat/gresco/

