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 CONTEXT DE PARTIDA.  S.XXI 

Algunes persones neguen la existència del canvi climàtic...    

 

...Perquè les seves empreses contaminen molt... 

 

...Però la realitat és innegable...  

 

 

 

La desertització i el canvi climàtic estan directament i 

estretament relacionats.  

 

 

 

 

 

La superfície de terres ermes cada cop serà més gran 
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L’aigua és un recurs escàs, i sense ella, no hi ha agricultura ni ramaderia.  

Sense aigua no hi ha vida 

 

 

 

 

 

 

En aquest sentit les tècniques de cultius 

hidropònics poden ser una solució a 

aquest problema. 

 

L’Estalvi d’aigua a l’agricultura, per minimitzar els efectes de la desertització, és un dels 

objectius Generals que pretenem abordar amb aquest projecte.   

Dones Africanes transportant aigua  
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NOTA INTRODUCTÒRIA DEL PROFESSORAT 

L’any passat, els alumnes del PFI de  l’Escola Agrària Santa Maria del Vallès, com bons futurs 

Auxiliars d’Activitats Agropecuàries, van presentar un projecte en el que es relacionava el 

Regne Animal amb el Món vegetal (Chicken Tractor 2018). 

Enguany els hi hem posat un xic més difícil, suggerint-los que vinculessin els coneixements 

assolits a classe amb algun tema problemàtic i d’actualitat que afectés al món Agrari del s.XXI. 

Hem parlat dels “Friday’s for future”, del canvi climàtic i de les seves conseqüències, algunes 

de les quals els nostres alumnes ja han pogut observar en els seus països d’origen (Marroc, 

Ghana, Gàmbia i Senegal) 

D’aquí neix la idea del “Hydropònic. Lab”, un Projecte educatiu i de investigació orientat a 

abaratir al màxim aquest sistema de cultiu. Un espai on experimentar  diferents sistemes de 

producció agrícola en condicions ambientals extremes amb l’objectiu de promoure l’economia 

social i cooperativa i emmarcar la producció agrària en un sistema d’econòmia circular.  

 

 

TUTORS DE L’ESCOLA AGRÀRIA: Enric Garcia i Laura Gutiérrez 
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1.- PRESENTACIÓ.   

Hola, Salam Alekum, Hello, Sannu, Azzul, Abeñade, Anacanmoco... Som els alumnes de la 7ª 

Promoció del PFI d’Auxiliar en Activitats Agropecuàries de  l’Escola Agrària Santa Maria del 

Vallès (Fundació Privada Obra Tutelar Agrària, Finca de Bellaplana,  Lliçà de Vall). 

 

Banderes de les Nacionalitats que composen l’equip de treball.   

Catalana                         Senegal                      Marroc                     Gàmbia                   Ghana 

  

Com cada any, hem decidit treballar en equip i elaborar un projecte conjunt en el que cada un 

de nosaltres pugui aportar allò en el que més destaca i així afavorir la consecució dels nostres 

objectius.  
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2.- INTRODUCCIÓ.   

2.1 El PROJECTE  

Durant el curs hem parlat molt sobre el canvi climàtic i els seus efectes: El desglaç, la 

desertització, la contaminació, l’efecte hivernacle, la desforestació, l’aigua com a recurs 

escàs... 

També hem pogut constatar que és una problemàtica mundial. El 

respecte cap al medi ambient és una de les majors preocupacions de 

les noves generacions, i moviments globals com els “Friday’s for 

Future” així ho demostren.  

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2- CONTINGUTS. Que?   

Així doncs, el nucli problemàtic del nostre projecte seria la conscienciació dels efectes 

devastadors  del canvi climàtic sobre el Sector Primari (Agricultura i Ramaderia ) que 

constitueixen, per altra part, la única font d’alimentació del planeta.  
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L’àrea temàtica del nostre projecte seria “com poder conrear  productes d’horta en zones 

àrides de forma econòmica i utilitzant els mínims recursos ambientals i dosificant al màxim els 

recursos hídrics”. 

En aquest aspecte, intentarem també, prescindir de tot tipus de nutrients elaborats per la 

indústria química, no només pel seu alt 

cost econòmic, sinó també, per l’impacte 

mediambiental que produeixen. En aquest 

sentit experimentarem amb diferents tipus 

de nutrients naturals que obtindrem de la 

nostra Granja- Escola.  

Aquest seria l’aspecte més innovador del 

nostre projecte: desenvolupar un itinerari 

d’investigació i experimentació per no treballar la hidroponia com “tothom”, si no de manera 

ecològica, innovadora adaptant-nos a un model productiu d’economia social - cooperativa i 

economia circular.  

 

3.-  FONAMENTACIÓ. Per què?  

Com joves i futurs agricultors, ens queden molts anys de treballar al 

camp. Així doncs, els efectes del canvi climàtic els patirem en primera persona.  

El clima està canviant, les estacions ja no estan tant definides com abans. Molts cultius 

tradicionals i de temporada s’hauran de replantejar.  

La creixent desforestació augmenta la desertització de la terra. Els recursos hídrics seran cada 

cop més limitats, i les zones àrides, formades per terres esgotades, seran més extenses.  

Ens plantegem formes de reg i cultius 

més eficaces i sostenibles.  

La hidroponia és un model de cultiu 

que ens obre tot un ventall de 

possibilitats per pal·liar els efectes 

negatius del canvi climàtic a 

l’agricultura.  
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3.1. Què és la hidroponia?   annex número 1.  

La hidroponia és un sistema de cultiu en el que 

prescindim de la terra agrícola. Les plantes creixen en 

contacte directe amb una solució aquosa  que circula 

per un circuit tancat, minimitzant, així, el consum 

d’aigua.  

 

4.- OBJECTIUS. Línies principals. Què volem?  

4.1.- OBJECTIUS GENERALS 

1.- Aprenentatge:  El nostre projecte no és un projecte empresarial. No es tracta de guanyar 

diners, sinó d’assolir l’experiència i els coneixements necessaris per avaluar la viabilitat 

d’aquest sistema de cultius.  

2.- Experimentació: El nostre projecte és un projecte experimental, on hem volgut provar 

diferents tipus de solucions aquoses “Casolanes”, sense haver-les de comprar , es a dir, 

produint-les nosaltres mateixos amb els materials i residus que produeix la nostra petita 

granja-escola.  

3.- Economia Social i cooperativa: El repte del 

nostre projecte és adreçar la tècnica del cultiu 

hidropònic a aquelles comunitats menys 

afavorides econòmicament, que no poden assolir 

els costos dels nutrients químics necessaris pel 

desenvolupament de les verdures, llegums i 

hortalisses. Aquestes comunitats són les que més 

estan patint els efectes del canvi climàtic.  

Infants transportant aigua  
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4.- Economia circular. El nostre projecte neix amb 

l’objectiu de  Reduir consums (aigua),  Recuperar i 

Reutilitzar els materials que disposem al nostre 

abast, comuns en qualsevol finca agrària, aprofitar 

els excrements dels nostres animals per convertir-los 

en nutrients idonis per un sistema de cultiu 

hidropònic.  Produir i consumir productes de l’hort 

hidropònic saludables, respectuosos amb el medi 

ambient i sostenible per les economies més febles.  

 4.2.- OBJECTIUS ESPECÍFICS 

- Produir productes hortícoles en zones àrides amb poca aigua.  

- Reduir la despesa, al màxim,  del manteniment d’un cultiu hidropònic.  

- Trobar la manera de cultivar productes agrícoles econòmics, saludables i sostenibles 

pel medi ambient.  

- Reduir i Aprofitar al màxim els residus que genera la nostra escola.  

- Afavorir els cultius agraris en un planeta canviant independentment del clima. 

- Assegurar una gestió sostenible dels recursos naturals, a través d’un us circular i 

eficient de l’aigua , inspirat en el cicle hidrològic natural.  

- Generar la simbiosis necessària per criar Gallines, com a font d’alimentació (ous i carn) 

i com a font de residus (excrements) que utilitzarem per fer créixer un hort hidropònic.  

 

5.- DISSENY DEL PROJECTE. METODOLOGIA. Com ho hem fet?  

En primer lloc hem de disposar d’un espai on poder 

controlar les condicions ambientals, per aquest motiu els 

alumnes de l’escola Agrària Santa Maria del Vallès hem 

rehabilitat el petit hivernacle que es va construir pel 

projecte “Operació Calèndula”.   
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Primera fase. L’ESTRUCTURA del “LAB.” 

1.- Modifiquem el sostre per recollir aigües pluvials i a més a més que es pugui obrir i tancar 

per controlar la temperatura.  

 

 

 

 

 

 

2.- Comencem per pintar-la de nou. Decidim pintar-la de 

color blau. 

 

 

 

3.- Amb l’ajuda dels professors i aprofitant els 

coneixements de l’aula, calculem quants 

metres quadrats de plàstic necessitem per 

cobrir tota la superfície del hivernacle.  

 

4.- Un cop mesurat ens disposem a retallar el 

plàstic per cobrir l’hivernacle.  
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5.- Cobrim, amb plàstic, les parets de l’hivernacle experimental.  

6.- Un cop tenim les parets, ens disposem a cobrir 

el sostre. Serà un sostre retràctil que podem obrir 

i tancar en funció del clima. 

 

7.-Ultimem detalls per donar per finalitzar 

l’espai on instal·larem el sistema hidropònic. 
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8.- Donem per finalitzada l’estructura que acollirà el 

nostre sistema hidropònic experimental. El President 

de la Fundació Sr. Martí Berini visita l’equip de treball 

de l’Escola Agrària i ens encoratja a seguir treballant.  

 

 

 

 Segona Fase: EL CIRCUIT HIDROPÒNIC. 

1.- “Dissenyem” el circuit a l’aula.  

 

 

 

 

2.- Comencem a arreplegar 

materials per la finca per la 

construcció del circuit 

d’aigua.  
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3.- Lliguem els tubs per on circularà la solució aquosa, 

a una estructura de fusta, amb una mica de pendent 

perquè l’aigua circuli per gravetat.  

 

 

 

4.- Mesurem la distància en la que es trobaran les 

plantes (marc de plantació). Ho marquem al tub.  

 

5.- Amb l’ajuda del trepant i de 

diferents mides de corona, comencem a 

fer els orificis al tub de reg.  
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6.- Comuniquem entre si els tubs de reg, per formar un 

circuit. Fem servir tapes de PVC i retalls de mànega de reg.  

 

 

 

 

 

 

 

7.- El circuit acaba en un dipòsit on podrem mesurar la 

quantitat de litres d’aigua que fem servir.  

 

 

8.- Amb una petita bomba d’aquari 

de segona ma, fem circular l’aigua.  
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9.- Comprovem que l’aigua circula correctament per tot el circuit.  

Ja tenim l’hidropònic Lab!! 

Tercera fase: COMENCEM A EXPERIMENTAR 

1.- Preparem el planter per l’hidropònic.    
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Necessitem trobar la solució aquosa natural per alimentar les plantes. Primerament pensem 

en la bassa de les oques,  una bassa artificial que netegem setmanalment, on hi 

ha excrements, restes d’aliments,...  Funcionarà?? 

Els resultats són catastròfics!! Les 

plantes s’han cremat i estan 

plenes de fongs.  

Hem de investigar i treballar molt 

més seriosament.  

No ha funcionat l’experiment...!! 
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Tornem a l’aula i continuem 

investigant sobre la 

hidroponia i les necessitats 

de les plantes.  

Després de la recerca sobre 

hidroponia ens trobem amb una possible alternativa: La Aquaponia. annex número 2. 

L’aquaponia es descriu com una tècnica “revolucionària” que integra la producció de peixos 

(aqüicultura) i el cultiu de vegetals sense sòl (hidroponia)  

Es a dir: Aqüicultura + hidroponia = a AQUAPONIA  

Aquests s’uneixen en un únic sistema de circulació, 

on les restes d’aliments i els excrements generats 

pels peixos, són filtrats i transformats en nutrients, 

que serveixen d’aliment pels vegetals.  Llegim 

sobre la aquapònia, sembla ser que els primers en 

fer simbiosis entre els peixos i les plantes 

(normalment hortalisses), van ser cultures 

antigues: asteques, xinesos, egipcis... 
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Nosaltres no tenim peixos... però tenim galls, gallines i pollets!!  

Ho provem? Funcionarà??  

Va.... som ‘hi!!!  

 

1.- Anem al Galliner i recollim els excrements més vells que hi trobem. De l’experiència amb les 

oques hem après que l’excés de nitrogen crema les plantes.  

 

2.- Ens disposem a fer una “sopa” 

natural a base d’aigua de pluja1 i 

excrements de Gallina 

(gallinassa) annex número 

3, ho barregem tot dins 

d’un bidó... la sopa fa 

“Molta oloreta” .  

 

1. Els brous naturals és millor elaborar-los amb aigua sense clor per afavorir la proliferació de bacteris 

beneficiosos.  

3.- Després d’haver deixat reposar la sopa i 

abans d’afegir-la al circuit, la passem per un 

colador improvisat... utilitzem un sac de ràfia 

com a tal.  
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4.- Omplim unes quantes ampolles de 1.5L amb ella, serà la dosis que anirem afegint al circuit 

setmanalment... aviam que passa.  

 

5.- Tot el que anem fent ho deixem registrat al 

quadern de camp del projecte.  

 

6.- És hora de preparar el planter. 

Provem diferents tipus de 

suport: gots de plàstic, malla 

agrícola, amb o sense grava. 

 

7.- Omplim els tubs de l’hidropònic amb diferents 

tipus de verdures, hi posem enciams de diferents 

tipus, bledes, alls tendres, tomaqueres….  
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De l’experiència amb les oques, hem 

après que les plantes resulten afectades 

per fongs, i que per combatre-ho hem 

de fer servir un fungicida. Optem per un 

“brou d’ortigues” annex número 4 , planta 

que creix abundantment i a tot arreu.  

 

8.- Deixem preparades unes quantes ampolles de 1,5L, 

que és la dosis que anirem introduint al dipòsit 

setmanalment.  

 

Ja tenim tot el necessari per provar si les plantes creixen.  Hem llegit molt sobre hidroponia, a 

simple vista tot semblen avantatges.  

- El consum d’aigua és d’un 10% respecte cultius tradicionals en la terra.  

- S’utilitza molt menys espai que en els cultius tradicionals.  

- A l’utilitzar menys espai reduïm els costos de producció i el rendiment 

serà més alt, per tant, és una bona oportunitat d’inversió.   

- Al reduir l’espai de cultiu es  controla millor el creixement de la planta, 

és més fàcil controlar el cultiu, i disminueix la possibilitat de fongs, plagues, 

malalties... 

- La planta no ha de fer esforços en buscar nutrients i aigua, per tant 

creixerà més ràpid. S’estima que un cultiu hidropònic creix el doble de ràpid 

que un cultiu tradicional.  

- Amb el cultiu hidropònic, el clima i l’estació de l’any deixa de ser una 

variant determinant. 

L’equip estableix uns protocols de reg, horaris i hores de reg, també de climatització del 

hivernacle i de la dosificació de la Sopa de Gallinassa i el brou d’ortigues.  

- Encendrem l’hidropònic cada dia, quatre hores al dia.  

- En funció del clima, obrirem o tancarem el sostre.  

- Afegirem setmanalment 1,5L de sopa de gallinassa i 1,5L de brou d’ortiga.  

Ens resta esperar l’evolució dels nostres vegetals...  
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Tres setmanes després.... Quarta fase: Observem i valorem els resultats.  

 

 

1.- Fem observació de 

les plantes del 

hidropònic.  

Observem les fulles, les 

arrels, el color, ...   

 

 

Mesurem el ritme de creixement de plantes i de les seves arrels i ho traslladem al quadern de 

camp 
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6.- RECURSOS NECESSARIS.  

Excepte el plàstic del hivernacle, que va costar 80€  i que esperem que serveixi per moltes 

més activitats pedagògiques,  el projecte s’ha elaborat íntegrament amb materials 

reutilitzats sense cap valor econòmic... Fustes, Tubs de plàstics escardats, mànegues 

antigues, bidons, ampolles d’aigua, etc.  

1 setmana després . Febrer 2019 1 mes després . Març 2019 Abril 2019. Ja Tenim enciams!!  
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La bomba d’aigua va ser una donació d’un amic. De totes maneres mirem pel Wallapop i 

descobrim que se’n venen de segona ma per uns 5-10€.  

7.-CONCLUSIONS:  

- Els resultats són sorprenents! És possible produir vegetals en zones àrides utilitzant 

tècniques inspirades en cultius Aquapònics.  

- Les plantes creixen i a molt bon ritme. Això ens demostra que la gallinassa pot ser un 

substitut de les solucions aquoses nutritives químiques que es venen a les botigues.  

- Observem que les plantes estan netes de fongs i paràsits. Això ens demostra que el 

brou d’ortigues és un bon fungicida-plaguicida. No ha calgut cap producte químic.  

- L’estalvi d’aigua és del 90% en relació al d’un cultiu tradicional.  

- Aquest sistema de cultiu és absolutament respectuós amb el medi ambient i 

sostenible. No genera cap residu. Ni orgànic ni inorgànic.  

- El consum energètic és mínim i fàcilment produïble per una petita placa solar o cèdula 

fotovoltaica capaç de fer funcionar la nostra petita bomba d’aigua . El sostre retràctil 

del hivernacle permet la seva climatització segons les condicions meteorològiques. No 

ha calgut utilitzar calefactors.  

- En els països en vies de desenvolupament, els pollastres i les gallines són una font 

bàsica d’alimentació. Els seus excrements estan a l’abast de tothom i són gratuïts. 

Convertir-los en nutrients aprofitables és tot un avanç.  

 

8.- VIABILITAT DEL PROJECTE, SEGUIMENT I AVALUACIÓ.  

El nostre projecte ha estat un projecte escolar, d’aprenentatge i experimentació. A la vista dels 

resultats pensem, que potser, seria interessant que alguna entitat més capacitada que 

nosaltres, continués investigant en aquesta direcció... i apliqués els seus coneixements i 

mitjans tecnològics (treball de laboratori, mesurar PH, analítiques del producte, aplicació 

d’esmenes, etc. )  

La filosofia és molt encisadora per tot el que atany: Sostenibilitat, ecosistema, ecologia, 

viabilitat, cooperació, reutilització, estalvi, medi ambient, ... en definitiva... 

intentar minimitzar els efectes del canvi climàtic sobre el sector primari, que 

era l’objectiu primer d’aquest projecte.  
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Ens preguntem... “què passaria si tècnics especialitzats en produccions agràries ecològiques 

comencessin a treballar amb gallinassa i brous d’ortiga?”...  

“Hem obert una via d’investigació important?”  

  

Cultiu hidropònic Industrial  

L'equip a l'hidropònic.Lab  



 26 

9.- WEBGRAFIA.  

- https://es.wikipedia.org/wiki/Hidropon%C3%ADa 

- https://elholandespicante.com/guia-de-hidroponia-para-principiantes/ 

- https://www.lahuertinadetoni.es/como-hacer-y-usar-el-purin-de-ortiga/ 

- https://ca.wikipedia.org/wiki/Gallinassa 
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climatico/ 

- http://www.meteo.cat/wpweb/climatologia/el-clima-dema/el-canvi-climatic/ 

- https://www.nationalgeographic.es/medio-ambiente/deforestacion 

- https://www.reforesta.es/que-hacemos/desertificacion/desertificacion-en-espana 

- http://catalunyaplural.cat/es/los-fridays-for-future-en-defensa-del-clima-llegan-a-

catalunya/ 

- http://www.responsabilidadsocial.net/3r-la-regla-de-las-tres-erres-reducir-reciclar-y-

reutilizar/ 

-  

 

- https://www.youtube.com/watch?v=fZxzOR_i1BQ 

- https://www.youtube.com/watch?v=5BXbrgyQtMw 

- https://www.youtube.com/watch?v=OYI02urvcdY 
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http://www.meteo.cat/wpweb/climatologia/el-clima-dema/el-canvi-climatic/
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https://www.youtube.com/watch?v=5BXbrgyQtMw
https://www.youtube.com/watch?v=OYI02urvcdY
https://www.youtube.com/watch?v=lGdgtUDE9TY
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10.- ANNEXOS.  

 10.1.- Hidropònia.  

Los ejemplos más antiguos de la historia de la hidroponía se remontan a los jardines colgantes 

de Babilonia y los jardines flotantes de China. Los seres humanos utilizan estas técnicas hace 

miles de años. Aunque la teoría general detrás de hidroponía sigue siendo el mismo, la 

tecnología moderna nos ha permitido cultivar las plantas de forma más rápida para que sean 

más resistentes y más saludables. 

En pocas palabras, la hidroponía es la práctica de las plantas en crecimiento, utilizando 

solamente agua, nutrientes, y un medio de cultivo. La palabra hidroponía proviene de las 

raíces “hidro”, que significa agua, y “ponos”, es decir, la mano de obra, este método de 

jardinería no utiliza el suelo. No es tan “high-tech” como mucho creen y la verdad es que esta 

tecnología de cultivo ya existe desde hace muchísimos siglos. 

El Dr. W. F. Gericke en 1936 de la Universidad de California fue la primera persona para llevar a 

cabo experimentos comerciales a gran escala en el que cultivó tomates, lechuga y otros 

vegetales. 

Luego se llevaron a cabo otras investigaciones por la Universidad de California en las cuales los 

científicos que descubrieron una gran cantidad de beneficios relacionados con el cultivo de 

plantas sin suelo. 

La hidroponía se 

aplicó también 

durante la Segunda 

Guerra Mundial 

entre 1939 y 1945 a 

fin de proporcionar 

vegetales para las 

tropas (en suelos 

áridos y en 

Groenlandia). 

  
Sahara hydroponic  Project   
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 10.2.- Aquaponia 

¿Te imaginas criar peces debajo de tu huerto urbano? Esta es la propuesta de la acuaponía, 

integrar la crianza de peces para ahorrar un 90% de agua y eliminar, al mismo tiempo, el uso 

de productos químicos tóxicos. Un sistema que se está desarrollando tanto para uso particular 

como para uso industrial. 

El término acuaponía se deriva de la combinación de las palabras “acuicultura” (producción de 

organismos acuáticos) y ‘hidroponía’ (producción de plantas sin suelo). Es un sistema 

sustentable de producción de plantas y peces. 

El sistema es el siguiente: los peces producen el compostaje o fertilizante de la tierra, una vez 

expulsan los desechos de lo que comen, ricos en nutrientes. Dicho de otra manera, las 

personas dan de comer a los peces para que estos den de comer, después, a las personas. El 

ciclo de la vida. 

Así, el ‘fertilizante’ natural que expulsan los peces es bombeado hacia la parte superior, donde 

son absorbidos por las plantas. Al mismo tiempo, las raíces purifican el agua cuando retiran 

dichos nutrientes, el cual vuelve hacia abajo, a donde están los peces. De esta manera no hace 

falta introducir agua limpia cada semana. 

Un sistema de acuaponía doméstico se puede instalar en el medio urbano, en un espacio libre 

de la casa, en un balcón, que reciba al menos 5 horas de sol al día. Los sistemas de acuaponía 

comerciales, a gran escala, son también fáciles de administrar y el productor tiene poco que 

controlar, tanto en producción de cultivos como de peces. Verduras, como por ejemplo la 

lechuga, se puede cosechar después de cuatro a seis semanas de ciclo corto. 

La técnica del sistema integrado de cultivo de peces y hortalizas reproduce, en realidad, el ciclo 

natural de los nutrientes en cualquier ecosistema a pequeña escala. No se trata de algo nuevo 

de ahora: la acuaponía ya era conocida y utilizada hace miles de años por civilizaciones tan 

dispares como los aztecas o los chinos. 

 

Instal·lació Aquapònica Industrial  
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 10.3.- Gallinassa 
 
Viendo los diferentes métodos y formas de mejorar la huerta orgánicamente sin usar nada de 

pesticidas y fertilizantes químicos y sobre todo intentando gastar el menor dinero posible en 

hacerlos. Existen muchas formas de conseguir abonos y fertilizantes gratuitos para la huerta 

con residuos orgánicos o con excrementos de animales como por ejemplo el de las gallinas, y 

es que tener un gallinero en casa y gallinas nos aportan muchas ventajas entre ellas 

fabricarnos un abono rico en nitrógeno para usarlo en nuestras plantas y que se desarrollen 

mucho mejor.  

 
Utilizar todos estos medios que nos da la naturaleza, para abonar el terreno , es fundamental, 

y sobre todo es mucho más barato y sano, que usar cualquier fertilizante químico.  

 

El proceso es sencillo. Para hacerlo, es importante que sepamos la relación de la mezcla, que 

es 1/3 de gallinaza y 

2/3 de agua, para la 

mezcla. 

Posteriormente para 

regar, la medida será 

1 del purín con 10 de 

agua, porque si no 

sería muy fuerte. 

 

 

Al elaborar un abono 

o té de estiércol, 

además de extraer sus propiedades como abono, un objetivo principal, es la HIGIENIZACIÓN, 

es decir, esterilizar el abono. Para resumir, digamos que se produce una fermentación aeróbica 

(con presencia de oxígeno) a causa de bacterias beneficiosas aeróbicas. Esta fermentación 

destruye los patógenos a los 10 o 15 días aprox. Por todo ello, es importante, realizar bien el 

proceso, y utilizar el abono con responsabilidad. 

 

 

  

https://www.lahuertinadetoni.es/10-abonos-ecologicos-que-podemos-hacer-en-casa/
https://www.lahuertinadetoni.es/10-abonos-ecologicos-que-podemos-hacer-en-casa/
https://www.lahuertinadetoni.es/como-hacer-un-gallinero-con-palets/
https://www.lahuertinadetoni.es/usar-ventajas-del-gallinero-movil-chicken-tractor-huerto/
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 10.4.- Ortigues. 

El té de ortiga es uno de esos remedios 

caseros que podemos usar para casi todo, 

por un lado nos sirve para fortalecer las 

plantas ante nuevas plagas y hacerlas más 

resistentes y por otro lado nos ayuda a 

combatir hongos y plagas como los ácaros, 

pulgones etc.. 

 

Aunque la ortiga muchas veces es vista como una “mala hierba” os puedo asegurar que 

estaréis deseando tenerla cerca , realmente es una planta más que interesante, porque la 

podemos usar para reactivar el compost y tiene muchísimos usos en medicina natural , 

además de poder usarla también en nuestra cocina ( Tortilla de Ortiga ) 

 

Centrándonos en el huerto, os aseguro 

que después de preparar vuestro primer 

té de ortiga vais a amar esta planta y 

cambiar totalmente vuestra forma de 

pensar respecto a ella, el té parece un 

poco engorro prepararlo pero al final 

son 5 minutos al día, lo podemos usar 

como repelente de plagas de ácaros, 

mosca blanca, araña roja y pulgones y 

para combatir hongos como mildiu y oídio. Lo aplicaremos de forma foliar, ademas es un 

excelente abono foliar. 

 

Al ser un abono completamente natural, es muy beneficioso para nuestras plantas. Es rico 

en micro-elementos y minerales, tales como el hierro, calcio, fósforo, silicio…. además de 

contener una gran cantidad de Nitrógeno, principal nutriente necesario para las plantas en 

etapa de crecimiento, pero además estaremos aportando a nuestro suelo vida que es lo más 

importante. Veremos cómo nuestras plantas adquieren un color verde envidiable, aumentan 

su vigor y parecen estar más sanas que nunca. 

 

  

https://lahuertinadetoni.es/tortilla-de-ortigas/
https://i2.wp.com/lahuertinadetoni.es/wp-content/uploads/2016/04/Fotograma-grabado-598.jpg
https://i1.wp.com/lahuertinadetoni.es/wp-content/uploads/2016/04/Fotograma-grabado-600.jpg
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 10.5.- Equip Humà.  

 

-Zacaria Douyou -Driss Echcharki  -Sellam El Akhal -Abdessamad Belafkeh  

-Hamza El Ghidani -Youssef El Ghoumary -Yassine Er Rissouni - Jammeh Conteh 

-Josué Fernández -Bakary Gassama -Mudasir Hussein -Anouar Dlil 

-Alassane Sow  -Samir Razzouq 

Zakaria 
 

Samir 
 

Abdou 
 

Bakary 
 

Josué 
 

Jimmy 
 

Mudasir 
 

Youssef 
 

Driss

 
 

 Zakaria 
 

Anouar 
 

Sellam 
 

Hamza

 
 

 Zakaria 
 

Yassine 
 

Alassane 
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 10.6.- Obra Tutelar Agrària. 

Des de 1928, OBRA TUTELAR 

AGRÀRIA és una Fundació dedicada 

a ajudar i protegir a menors i joves 

en risc d’exclusió social , oferint 

diferents projectes:   Tutelar,  

Formatiu i Laboral.  

OBRA TUTELAR AGRÀRIA des dels 

seus inicis va creure en la 

importància de que els nois i noies 

vinculessin amb la Terra. Treballant i  

conservant  com a elements característics la vida en el mitjà rural, el contacte directe amb la 

naturalesa i la preparació pel treball com a instrument clau de formació personal, sense 

oblidar l'educació en els valors ètics i socials. 

És per aquest objectiu fundacional, que OBRA TUTELAR AGRÀRIA disposa de dues grans 

finques, a Lliçà de Vall (Barcelona) i a Gimenells (Lleida) i  desenvolupa tres programes 

Educatius diferenciats.  

1. Programa Residencial:  

 Des dels seus inicis gestiona un Centre Residencial d’Atenció Educativa 

(CRAE), que acull a 25 menors tutelats per la Generalitat (DGAIA).  

 Des de l’any passat, la Fundació gestiona dos Pisos assistits per nois de 16 a 18 

anys, situat a la finca de Gimenells (Lleida).  

 

2. Programa Formatiu: Des de fa set anys, ha destinat  La Masia Bellaplana, situada a la 

finca de Lliçà de Vall, per oferir un Programa de formació i Inserció (PFI) ,l’Escola 

Agrària està destinada a nois i noies sense graduat en ESO, procurant facilitar-los 

ensenyaments agrícoles, teòrics i pràctics. 

 

3. Programa laboral- formatiu: “Cultiva i Educa” és un projecte agrari Laboral i Educatiu 

únic. Ofereix treball remunerat a nois extutelats. Durant dos anys es fomenta els 

hàbits laborals i la obtenció de titulacions afavoridores per a la seva propera 

incorporació al món laboral. Actualment disposa de 15 nois en nòmina.  

 

 

 

 

Celebració dels 90 anys de la Fundació.  

Escola Agrària a Lliçà de Vall i la Masia Bellaplana 
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10.7.- Agraïments.  

Els alumnes de la setena promoció de l’Escola Agrària Santa Maria del Vallès volem agrair el 

suport a:  

President, Martí Berini Marsal i a tots els membres del  Patronat de la Fundació Privada Obra 

Tutelar Agrària per creure, promoure i potenciar l’educació i la formació professional . 

Ibrahim Serhane, cap dels treballadors de “Cultiva i Educa” per ser un bon referent on 

emmirallar-nos.  

Professors de l’Escola Agrària Enric Garcia professor del mòdul professional i Laura Gutiérrez 

professora del mòdul general, per proporcionar-nos eines, coneixements, actituds i aptituds 

per poder encarar el nostre futur amb més seguretat.  

A tots els tutors de pràctiques que durant el període de Formació Pràctica en Centres de 

Treball, ens estan permetent conèixer, aprendre i treballar als seus negocis.  

En General estem agraïts a tot el Personal de la Fundació Privada Obra Tutelar Agrària; 

educadors, treballadors de cultiva i educa, tècnics especialitzats i 

col·laboradors de la Fundació. 

Enguany volem fer menció especial al nostre equip de suport 

educatiu procedent del  IES GALLECS per la seva implicació en totes 

les activitats realitzades a l’escola també les relacionades amb 

l’elaboració d’aquest projecte.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Equip de Suport 


