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Projecte Ubuntu, 
pares i mares actius dins l’escola

Ubuntu significa “jo sóc perquè nosaltres som” en la llengua 
africana Xhosa. Aquest és el nom que van escollir pares 
i mares de l’AMPA de l’escola Pau Casals per organitzar 

activitats totalment gratuïtes entre els escolars del centre. Tal i 
com explica un dels membres del projecte, José Manuel Molina, 
“Ubuntu és una iniciativa que va sorgir el 2011 contra la su-
pressió de la sisena hora a les escoles públiques. Llavors, les 
famílies ens vam organitzar per fer taller de reforç de la com-
prensió lectora”. 
A partir d’aquest punt de partida i de l’entusiasme i la il·lusió de 
les famílies i voluntaris, el projecte es va diversificar i van ampliar 
les activitats en funció de les habilitats dels participants. Manua-
litats, jocs de taula, expressió oral, escacs... 
Tot un exemple de projecte col·laboratiu que vol consolidar-
se i créixer amb noves activitats. Tal com explica Molina “ara 
estem fent classes de dibuix artístic i de manualitats amb la 
col·laboració de dos voluntaris i de famílies que formen part 
de la Comissió d’Ubuntu. Però estem oberts a la participa-
ció de tothom que comparteixi la idea que entre tots podem 
aconseguir un món millor”. El projecte compta amb el suport 
del reputat pedagog Jordi Balcells “que està molt content amb 
aquesta experiència que segons ens ha comentat, és pionera”. Els infants preparen una pancarta de la Marató de TV3

L’Ajuntament ofereix tallers que ensenyen a les persones grans dels horts lúdics 
a utilitzar tècniques més naturals per eradicar les plagues

Aprenent a cultivar un hort ecològic

Un pas més cap a una agricultura més respectuosa 
amb el medi ambient i la salut. El Departament 
de Medi Ambient va oferir l’11 de desembre un 

taller als pagesos dels horts municipals de Pont Reixat (i 
el dia 16, als de la Moixeta) per ensenyar-los noves tèc-
niques d’agricultura ecològica per prevenir plagues en 
les collites i millorar el substrat del sòl de manera natu-
ral i sostenible. Després d’una sessió teòrica, els pagesos 
van aplicar in situ tècniques que tenen com a principal 
objectiu evitar l’ús de productes químics. La utilització 
de productes naturals és molt eficaç en el conreu, però a 
més no roman en els aliments, per tant són també més 
saludables.

Cua de cavall, excel·lent fungicida
Durant les hores de formació, els pagesos han après, 
entre moltes altres coses, com la cua de cavall és un 
excel·lent fungicida, el sabó de potassa un bon repel·lent 
d’insectes o com determinades plantes aromàtiques, 
com l’espígol, atreuen insectes polinitzadors que ajuden 
a polinitzar les seves plantes... Els pagesos també han 
après a millorar el substrat a través de la utilització de 
compost natural i d’eines que permiten airejar el sòl, 
més eficaç que cavar el terra.

Formació en sostenibilitat també 
per al professorat

Practiquem el català. A la imatge, les 19 parelles lingüístiques que participen en una nova edició del programa 
Voluntariat per la llengua que impulsa el Servei Local de Català per fomentar l’ús del català oral. Aquest programa 
celebra enguany el seu desè aniversari, i en aquest temps s’han format a Sant Joan Despí 359 parelles. A més de formar 
parelles, el Voluntariat per la llengua organitza activitats culturals i col·labora amb entitats i establiments per crear 
espais on hi hagi estímuls per utilitzar la llengua catalana, i participen de manera conjunta en diferents activitats, com 
la Nit de Contes, les populars lectures en veu alta que es fan per Sant Jordi.

Els hortolans segueixen atents les instruccions del professor als horts de 
Pont Reixat. El 9 de gener el programa Espai Terra de TV3 farà un especial 
sobre horts municipals en què sortiran els de Sant Joan Despí

D’altra banda, professorat de les escoles i instituts que formen part de la 
Xarxa d’Escoles per la Sostenibilitat de Sant Joan Despí van participar el 
4 de desembre en un taller formatiu que els va orientar sobre tècniques 
per estalviar i reciclar paper. Com es veu a la imatge, també van adquirir 
coneixements sobre com reciclar, ells mateixos, paper.

Del 7 al 14 de gener es col.locaran espais per deixar els arbres 
de nadal a: plaça de l’Ermita amb carrer de Bon Viatge • passeig 
del Canal amb avinguda de Barcelona • rambla de Josep Maria 
Jujol  amb carrer Baltasar d’Espanya •plaça de Sant Joan • carrer 
de John F. Kennedy (davant del centre cívic Les Planes) • carrer 
d’Antoni Gaudí  carrer Josep Tarradellas • avinguda de la Genera-
litat amb l’avinguda de Lluís Companys • l’avinguda de Lluís Com-
panys amb el carrer de Rubió i Tudurí (centre cívic Torreblanca).

Punts de recollida dels 
arbres de Nadal

La iniciativa va néixer arran de la supressió de la sisena hora lectiva als centres públics

Experiència amb les persones que conreen els horts municipalsL’AMPA de l’escola Pau Casals organitza activitats gratuïtes per als seus alumnes


