
Sembrem Oportunitats, 

Cultivem el Futur

.

Un hort creat des de l’alumnat de Jardineria de Barberà Promoció i  que neix com a punt de sinergia i projecte 

integrat de l’entitat entre aquest alumnat i les altres persones que realitzen accions per a la millora de la serva 

ocupabilitat i la  cerca de feina i formació .

Un hort per descobrir l’horticultura, per desenvolupar nous coneixements i habilitats, per empoderar-nos, per 

crear comunitat i per vetlla pels hàbits saludables en l’alimentació

Aquesta jornada, és un dia de trobaments i retrobaments.

De trobaments entre grups i persones, per mostrar els projectes de l’entitat en els que participem, i per 

compartir coneixements i habilitats de les nostres motivacions i aficions. 

De retrobaments, perquè volem retrobar-nos amb el patrimoni històric de la Torre d’En Gorgs. Volem retrobar-

nos amb els significants i significats de tot allò que ha estat el nostre passat, la nostra historia.



• Procés gamificat

• Reptes del GAME 

STORMING

• Tempesta d'escrits
us farem arribar el recull amb 

http://www.wordle.net/

Ester Raventós 

Directora d'Informació, Serveis Empresarials i 
Consultoria de Cambra de Comerç de Sabadell



Com neix la idea de l’hort ?

Es decideix que la temàtica comuna a treballar serà:

“Les plantes per cuinar i per curar”

i la planta que s’estudiarà i intercanviaran coneixements serà la Farigola

Es valora molt positiva temàtica de “les plantes” per:

✓ la infraestructura, recursos i entorn de Barberà Promoció

✓ el paral·lelisme entre aprendre a cuidar a una planta i aprendre a 

cuidar-se a un mateix /a 

A partir de l’1 de març  de 2015 cada grup de Barberà Promoció inicia el treball 

per separat, sabent que hi hauria un dia de treball conjunt, a partir de la premisa: 

Hem triat una planta: La Farigola

La plantarem a un test

L’estudiarem i sabrem com l’hem de cuidar i quines propietats té

La cuidarem i veure’m com creix i quins resultats dóna si la cuidem bé



PASSIÓ

=
MOTIV....ACCIÓ

el que t’interessa,  

el que et diverteix

és el que fa

que entris en acció

es vol potenciar

La majoria són persones que els costa engrescar-se en una activitat i ser constants 

degut a que estan força desil·lusionades degut a la llarga situació d’atur que es 

troben o degut a un itinerari formatiu desestructurat i de fracàs : 

els cal reorientació i motivació per activar-se



PASSIÓ

Projecte de transició atur treball : 
“ Les plantes per cuinar i per curar” 

Projecte “Break down or Break out”

MOTIV...................ACCIÓ

Tinc ganes de fer l’activitat i 

descobreixo les potencialitats que 

tinc quan faig una cosa que 

m’agrada

Fer una activitat  que 

m`agradi, que em fa sentir 

útil i  que té resultats 

positius que puc aportar a 

l’altre i a la meva comunitat

Em sento més capaç d’aconseguir el que 

em proposi, crec més amb  mi: m’activo i 

sóc més creatiu i actiu per aconseguir 

el meus objectius 

http://aromaterapia-esencias.com/category/tomillo/feed


Cíborgs, superhumans i clons. Evolució o extinció? Què vol dir 

ser humà avui? Com serà l’ésser humà d’aquí a cent anys? El 

potencial tecnològic avança a tota velocitat, hem de continuar 

modificant el nostre cos, la nostra ment i la nostra vida quotidiana, 

o hi ha uns límits que no podem superar? La mostra explora els 

possibles camins de futur de la nostra espècie tenint en compte 

especialment les tecnologies emergents i el nostre context 

cultural i ètic.

Exposició +HUMANS

El futur de la nostra espècie

http://www.cccb.org/ca/exposicions/fitxa/-humans/129032

http://www.cccb.org/ca/exposicions/fitxa/-humans/129032


Palma d’Ebre – Tarragona –
el Martí va a buscar el cep al tros 

a primera hora del 29-3-16
- Agraïments a família Ciuraneta -

El cep o els troncs d’ametller que 

ens dóna el Martí estan uns dies pel 

despatx coneixent Barberà 

Promoció i la feina que hi fem

Construir una cadira amb les seves potes, per l’analogia que s’utilitza en l’atenció 

sociolaboral, a l’hora de fer entendre com pal·liar la ruptura de la pota laboral. 

Ens imaginem un cep al revés que les branques siguin les potes

Mica en mica li anem donant forma

Li diem la CEP perquè és una cadira, però cal trobar-li un nom complet 

Valorem que pot ser un personatge que les persones identifiquin de seguida amb l’hort 

i que representi el que senten les persones que hi treballen i la Torre d’En Gorgs, que 

escolta el que senten aquestes persones, i veu com creixen les llavors que hi planten i 

cuiden





amb les persones que comparteix la festa

amb la música 

amb la poesia 

I al veure que és útil i que fa companyia a l’hort

davant de la Torratxa 

que és com es deia la torre 

de la Torre d’En Gorgs  

en els anys 40 -50 



per la seva trajectòria i
per la seva feina amb les 

persones i en transmetre passions

https://www.facebook.com/ORIOLTRAMVIAOFICIAL/

https://www.facebook.com/ORIOLTRAMVIAOFICIAL/


Joan Argenté i Artigal és un poeta català nascut el 21 de juny de 1931 a Badalona.

El seu pare tenia una fàbrica de productes químics de perfumeria femenina que va fer fallida després de la guerra. La mare era 

mestra i durant la contesa va exercir la professió a l'Hospitalet de Llobregat i a Vilalba Sasserra, on va viure amb el seu fill Joan. La 

seva germana, Gertrudis, més gran, restava a Badalona amb el pare. Va fer el batxillerat a l'Institut Municipal Albèniz, on va comptar 

amb el mestratge d'Enric Bagué i de Maria Aurèlia Capmany, que va desvetllar la seva passió per la literatura i després d'uns primers 

intents de creació en castellà, als catorze anys va entendre que la seva llengua d'expressió era el català, i aquesta ha estat la llengua 

de tota la seva obra literària.

L'any 1953 es va llicenciar en Dret, i va obtenir el Premi Duran i Bas de Llicenciatura, atorgat per l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de 

Barcelona. Ha exercit la professió d'advocat en diferents bufets i especialitats: penal i mercantil. Durant els anys d'estudiant a la 

Universitat de Barcelona va publicar els seus primers poemes a la segona i tercera Antologia poètica universitària. El 1959 va guanyar 

el Premi Joan Salvat-Papasseit.

Podem dir que el gruix de l'obra poètica de Joan Argenté està escrit durant les decades dels seixanta i els setanta, del mil nou-cents; 

és a dir, entre els seus trenta i cinquanta anys. Són els anys de la represa de la llengua catalana i Joan Argenté participa en moltes de 

les activitats que es fan relacionades amb la literatura, la cançó i el teatre, tant a Badalona com a la resta del país.

Quan l'any 1975 guanya el Premi Carles Riba de poesia amb Seminocturn, semidiürn, és com si tanqués tot un camí de producció 

poètica, que només tornarà a caminar l'any 2001 amb la publicació del Poema del Santuari de la Mare de Déu del Castell de Gallifa, 

advocada de l'Ecologia.

La poesia de Joan Argenté parteix de la realitat, ja sigui el jardí de casa seva o les persones que passen pel carrer, per arribar, 

mitjançant el llenguatge -en les seves formes populars, avantguardistes o científiques- a un nivell superior de coneixement. En la seva 

poesia, les paraules són objecte i subjecte.

El 1981 va guanyar el Premi Josep Maria de Sagarra de traducció teatral per La Balada del Gran Macabre, de Michel de Ghelderode. 

L'any 2006 ha estat guardonat amb la Creu de Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya, com a reconeixement a la seva dedicació a 

favor de la llengua i la cultura catalanes.

http://ca.wikipedia.org/wiki/Joan_Argent%C3%A9_i_Artigal

http://ca.wikipedia.org/wiki/Joan_Argent%C3%A9_i_Artigal


Flordefoc – Oriol Tramvia

Flordefoc gronxa’t del temps

bruixes i fades t’ho diuen rient...

Flordefoc niu de calor

no tinguis pressa fes-te el teu lloc

El temps ja no compta, mil hores, mil

dibuix fet a mida: dos ulls i un somrís

Miralls que s’esquerden, sostres enterrats

quan et despertis, tot pel davant

Flordefoc esqueix de vida

color grosella, silueta prima

Carona d’àngel, no tinguis por

fes el que vulguis, comença el joc!

L’Avergonyit canta 

Joan Argenté i Artigal

Hiena sobre els camps,

bri de tarongina.

De la nit tacada

no em disculparia.

Els dies, les tardes, són xarxes o rems.

Quan recordo al pati

m’esmalta un roser.

Si ens dius aquest vespre,

Jesús, com arribes,

de la nit tacada

no em disculparia.

Jo sé com es pinta

un full de paper:

s’hi posa les taques

i es fa llimoner.



És per això que la tria del nom s’ha de fer entre tots i totes les participants de 
la festa d’inauguració de l’hort. 

Tenim diverses propostes que creiem adients pel significat del personatge 
Quina t’agrada més?

Héctor Pérez- Dinamitzador Ocupacional i Docent formació 
bàsica de Fundació Barberà Promoció 

Escollir nom per una persona és una tasca més

complicada del que sembla.

La CEP ha nascut amb l’Hort de la Torre d’En

Gorgs i està sota l’arbre per fer de suport per

seure-hi i observar totes les llavors que s’hi

planten i com saber cultivar-les les farà créixer.

També observarà com les persones

descobreixen les seves habilitats, hàbits en

l’alimentació i com compartir experiències

crea comunitat.



S'ha acabat el bròquil. Com podem canviar un sistema 
agroalimentari injust i insostenible

Marta Miró – Tècnica de Salut de l’Ajuntament de Barberà del Vallès 

Dimensions de la persona des de l’atenció sociolaboral. Com entendre les 
conseqüències de la ruptura laboral 

i aprendre a pal·liar-les? 
Eina per treballar-ho directament amb les persones 

i autoexperimentació de l’eina
Arnau López – Tècnic de Mesures Actives Inserció de Fundació Barberà Promoció

Conclusions de la pràctica realitzada 
per tot l’equip de professionals

Ferran Pérez – Tècnic de Producció de Barberà Inserta



Marta Miró – Tècnica de Salut de 

l’Ajuntament de Barberà del Vallès 





Com hauria de ser un menjador just?

canvis necessaris en relació a un ME convencional

i avantatges

Alimentació 

equilibrada i 

amb aliments 

sans

Avantatges per a la 

salut infantil

Alimentació 

justa
Avantatges socials

Alimentació 

sostenible

Avantatges

ambientals

Alimentació 

saludable, 

justa i 

sostenible

Avantages per a 

l’educació dels 

infants i resta 

comunitat educativa



MANCA OPORTUNITATS LABORALS + PRECARIETAT DE LES CONDICIONS 

LABORALS

Ruptura del 

VINCLE SOCIAL

que significava tenir 

una feina

Potenciar noves relacions 

entre les persones i la feina ja 

que tenir una feina no genera 

vincle social, ni sortir de 

situacions d’exclusió social

Necessitat de potenciar el 

vincle social d’altres maneres 

ja que aquesta situació no respon 

tan sols a una crisi  econòmica 

puntual, sinó a unes condicions 

basades en la precarietat



Dimensions de la PERSONA  des de l’atenció sociolaboral: 

LABORAL

-Vincle social fràgil 

degut a la 

inestabilitat de 

l’ocupació 

-No tenir feina 

limita accés a 

recursos i a drets 

socials

- Desorientació per 

discontinuïtat en la 

trajectòria 

professional 

SUBJECTIVA

-Relació que 

estableix la persona 

amb el fet de tenir o 

no tenir feina

-Emocions que es 

generen, 

sentiments, 

expectatives, etc.

- Autoestima i 

percepció d’un 

mateix/a

SOCIOCOUMINTÀRI

A

-Vincles socials que la 

persona té, és capaç 

de generar i sostenir

-Xarxes socials que 

sostenen la persona 

en moments de 

dificultats

- Nivell de relació amb 

l’entorn que afavoreix 

l’autonomia personal 



AMB QUI ES 

TREBALLA 

prioritàriament

Persones aturades de 

llarga durada (+ de 12 

mesos)

No treballar afecta 

l’autoestima

Desencís en el 

procés de cerca de 

feina /formació

En la majoria dels 

casos poca xarxa 

social i vincle 

social (està 

deteriorada per la 

situació d’atur)

Alguns casos reben  prestacions 

i altres NO

cal fer emergir 

les habilitats i 

interessos  de la 

persona i 

valorar-los 

socialment

cal acompanyar 

a lla persona per 

fer emergir els 

seus sabers: 

Importància del 

vincle



DIMENSIONS

S’han de treballar les tres 

dimensions de la persona a la 

vegada: 

-Laboral 

- Subjectiva

-Sociocomunitària

per això és tan necessari el 

treball en xarxa des dels 

diversos tipus de serveis que 

atenen a les persones

TAMBORET / CADIRA

Similitud de la persona amb un 

tamboret / cadira:

l’analogia / imatge va bé per fer 

entendre a la persona que si la 

pota laboral s’ha trencat, cal fer 

fortes les altres potes i que això 

l’ajudarà a sostenir-se i activar-se



COM TREBALLA R LES TRES DIMENSIONS ?

LABORAL

-comprendre la 

realitat del context 

i identificar aquells 

elements que 

depenen de la 

persona

- potenciar accions 

per a la 

transformació:

· des del context

·des de la persona

SUBJECTIVA

- que la persona es 

redescobreixi per tornar-se a 

situar

-donar valor als hàbits i 

capacitat d’esforç

-respectar ritmes i voluntats 

de la persona 

- acompanyament emocional 

i generació d’un vincle 

(sempre voluntari) basat en 

l’escolta i la valoració  dels 

interessos , competències i 

habilitats de la persona i com 

pot beneficiar la seva 

actuació a la comunitat;  això 

l’enforteix i l’empodera

SOCIOCOMUNITÀRIA

-coneixements dels 

recursos de l’entorn per 

guanyar en autonomia i 

presa de decisions

-aprenentatge servei: 

implicació en la 

transformació de la 

comunitat

-generació de comunitat 

compartida

-generació de xarxes 

socials







Us farem arribar el 
recull amb

http://www.wordle.net/

Ferran Pérez – Tècnic de Producció de Barberà Inserta

Moltes gràcies


