Experiència amb les persones que conreen els horts municipals

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

U

n 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 tècniques d’agricultura ecològica per prevenir plagues en
les collites i millorar el substrat del sòl de manera natural 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.

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

Punts de recollida dels
arbres de Nadal

Formació en sostenibilitat també
per al professorat

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 Generalitat amb l’avinguda de Lluís Companys • l’avinguda de Lluís Companys amb el carrer de Rubió i Tudurí (centre cívic Torreblanca).

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.
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