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1. INTRODUCCIÓ
Al novembre de 2019 l’associació agroambiental Temps de saó va ser
premiada pels premis “Fem” sobre voluntariat ambiental, com a millor
iniciativa innovadora de promoció a la sostenibilitat. El projecte presentat,
consta de 5 accions mitjançant les quals es pretén assolir els objectius de
desenvolupament sostenibles promulgats per l’O.N.U. pal·liant així de
manera local la petjada ecològica i la reduccions de les emissions de CO2,
intentant reduir els efectes del canvi climàtic, donat que l’emergència
climàtica és un fet. Les 5 accions inicials són les següents:
1.

× Un alumne, una llavor: aquesta acció es volia realitzar amb la
participació d’alumnes de diferents escoles de Mataró en les següents
fases: recol·lecta de llavors, sembra de llavors i transplantament de
plançons d’espècies forestals autòctones al bosc.

Degut a la nul·la resposta dels correus enviats a les escoles seleccionades
convidant-les a participar en aquesta acció d’1 alumne, 1 llavor (perquè vam
entrar en confinament durant els mesos previstos per desenvolupar l’acció)
llavors vàrem decidir agrupar les 2 accions amb una sola de Restauració de
marges; de manera que les jornades que féssim de restauració de marges
quedarien ampliades amb el contingut i les activitats previstes d’aquesta acció
anul·lada. La única diferència en l’activitat d’1 alumne,1 llavor, és que no
restaurarem un espai forestal sinó un espai agrícola (seguim introduint plantes
autòctones i fem la part de sembra).

2.

√ Horta de secà: Al paratge de les Cinc Sènies, molt a prop de la línia de
platja, en un terreny de sauló típic de la comarca, muntarem un hort de
dimensions familiars però extrapolable a una major superfície, doncs
sembrarem conreus típics d’horta però acostumats a la sequera o que
històricament s’han fet de secà. Les llavors són d’orígens locals i
ecològiques; la pretensió és organitzar i fer productiu un tros amb baix
manteniment i alt rendiment.
Aquesta acció es durà a terme a la finca de Can Llopis.

3.

√ Restauració de marges: donat que els marges i bardisses de l’espai
agrari de les Cinc Sènies constitueixen un biòtop important per la
biodiversitat com a refugi de fauna beneficiosa i reservori d’insectes
útils, cal actuar-hi per conservar-ho en bones condicions. Mitjançant
aquesta acció es netejaran els marges i bardisses, eliminant la vegetació
al·lòctona invasora i el subsòl de les arrels, per posteriorment
trasplantar-hi plantes llenyoses autòctones amb caràcter entapissant.

√ 12 mesos, 12 finques: on potenciarem el consum de productes agraris

4.

i forestals de proximitat, apropant a la ciutadania al paratge agroforestal del Terme Municipal, anomenat Cinc Sènies-Mata-Valldeix,
organitzant excursions i visites a les finques on produeixen productes de
bens i consums al Municipi de Mataró. Aquesta acció es portarà a terme
durant el matí del tercer diumenge de cada mes a partir del més de
març i fins concretar les 9 finques (amb pauses vacacionals i/o
anul·lacions per la pandèmia Covid-19).
5.






√ Bicicletada:
Es proposa pedalar per Mataró tot convidant a gaudir d’una estona
lúdica i familiar pels carrils-bici de la ciutat per tal de promoure aquest
vehicle i fomentar-ne l’ús habitual. Té com a objectius:
Familiaritzar a la ciutadania amb aquest mitjà de transport.
Promoure una mobilitat sostenible per una ciutat sense fums.
Conèixer el circuit de carril bici que té Mataró.
Visibilitzar que el carril bici és una via còmode i sostenible de
moure’ns en el dia a dia de la nostra rutina.

2. CRONOGRAMA ACCIONS
Decidim iniciar amb la primera acció d’ “un alumne, una llavor” .
Al desembre 2019 recollim llavor d’aglà a la finca de Can Serra (parc Forestal)
durant una sortida familiar per posteriorment fer plançons (planter
forestal),etc.
També al gener 2020 iniciem l’acció “restauració de marges” amb públic
escolar, en un marge de la finca SèniaViva (al veïnat de les Cinc sènies). Però al
març de 2020 quan decidim continuar amb les altres accions previstes esclata la
pandèmia Covid-19. Per tant al març de l’any 2020 ens veiem obligades a
postergar qualsevol acció que impliqui el contacte entre persones . Malgrat tot,
durant l’any 2020 sí que hem pogut iniciar l’acció d’horta de secà, perquè
només cal preparar el terreny.
A continuació desglossarem cadascuna de les accions que hem desenvolupat en
el període de temps que li correspon.
2019
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 Hort de secà
Durant els mesos d’abril i maig,
preparem la parcel·la cedida per la finca de Can Llopis (adherida a
l’associació agrària les Cinc sènies-Mata- Valldeix) i plantem varietats
relacionades amb l’horta de temporada d’estiu: varietats de tomaqueres,
albergínies, carbasses, xíndries i melons, etc., per tal d’ experimentar el
creixement d’aquestes hortalisses en una horta de secà (només es rega
amb aigua de pluja).
Un cop plantat hi afegim la palla (tècnica d’
acolxat) per tal de mantenir la mínima
pèrdua d’ humitat i evitar el creixement
d’altres plantes no desitjades (plantes
adventícies de ràpid creixement que no ens
interessa que surtin amb tècnica de “binar i
escatar”).

Durant el mes de maig,
hi participen voluntaris de l’associació
que hi participen posant l’acolxat.
Durant els mesos d’estiu: juny, juliol i
agost,
recollim els primers tomàquets, etc.;
prenem les dades del que recollim així
com les mides de cada varietat.
També fem un parell de visites a l’hort
amb el col·lectiu “Horts urbans de Can
Fugarolas”.

Durant els mesos de setembre i
octubre netegem el camp de
carbasses i acabem el treball de
camp a l’hort de secà.

COORDINADOR DE L’ACCIÓ: Paco Cerviño
Nº PARTICIPANTS: 42
VISITES REALITZADES: 2
ARTICLE PUBLICAT: “Horticultura de secano y sostenibilidad para el futuro ante la
emergencia climàtica” - AE. Revista Agroecológica de Divulgación, ISSN 2172-3117, Nº. 41, 2021-

LINK VIDEO: Horta Secà, Cinc sènies-Mataró (estiu2020) - YouTube
RESULTAT: collita de: tomàquets diferents varietats, cogombres, melo, mongeta,
carbasses diferents varietats....hem recollit molts kg i han hagut pluges no previstes
durant els mesos d’estiu

 12 mesos, 12 finques
A partir del mes de setembre de 2020,
quan les restriccions preventives per la Covid-19 comencen a obrir-se,
engeguem el projecte de visitar les finques del veïnat de les Cinc sèniesMata- Valldeix.
Primer de tot cal crear un primer contacte amb el propietari/a de la finca
per fer una visita prèvia abans d’anar amb el grup: conèixer la localització,
calcular el temps d’arribada i el recorregut que farem per arribar al lloc.

Horta Pera, horta ecològica
MES: setembre
PARTICIPANTS: 40
PROCEDÈNCIA: Mataró i
Argentona

Can Pruna, horta especialitzada amb
espècies tropicals
MES: octubre
PARTICIPANTS: 25
PROCEDÈNCIA: Mataró

Sènia Viva, horta ecològica i projecte per a la
biodiversitat
MES: novembre i desembre
PARTICIPANTS: 35
PROCEDÈNCIA: Mataró i
Argentona
*Durant el mes de desembre
havíem d’anar a finca de “la Closca” però per grip aviar ens veiem obligades
a posposar la visita i repetim a “Sènia Viva” per decisió d’última hora i
facilitat amb el propietari (que és l’Oriol i és membre de l’associació).

Degut a les restriccions exigides per la Covid-19,
a partir del mes de gener ens organitzem en grups reduïts de 10 persones i fem visites
de màxim 30 persones amb 3 membres de l’associació que guien les visites.

Hort de’n Didac, agricultura ecològica,
productor de maduixa del Maresme
MES: gener
PARTICIPANTS: 30
PROCEDÈNCIA: Mataró i Vilassar de
Mar

La Closca, ous ecològics, projecte social
MES: abril
PARTICIPANTS: 23
PROCEDÈNCIA: Mataró i Palamós

Can Punsola, especialitzada en plantes
medicinals
MES: maig
PARTICIPANTS: 32
PROCEDÈNCIA: Mataró ,Vilassar de
Mar i Argentona
Aquesta visita s’ha englobat dins la
proposta de la setmana de la natura.

Bresca’t,
apicultura
ecològica,
productor de mel
MES: juny
PARTICIPANTS: 21
PROCEDÈNCIA: Mataró
*Grups reduïts per limitació de l’espai i
de vestits per visitar les abelles”.

Mas Branca, agricultura ecològica, productes de temporada
MES: octubre
PARTICIPANTS: 35
PROCEDÈNCIA: Mataró i Argentona

COORDINADOR DE L’ACCIÓ: Laura Ramos
Nº PARTICIPANTS: 213.
VISITES FINQUES: 9
LINK FOTUS: instagram @tempsdesao
FORMULARI AVALUACIO:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScWEi0HjlrCOd_8bz0E1B4e4hz2U9g9bdGoL0lr3S
qMZCKq-A/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0&gxids=7628

OBSEQUI: en David i en Victor han rebut una panera de regal amb productes de les
diferents finques per haver assistit a més de 5 sortides + 1 samarreta de l’associació Temps de
saó.

RESULTAT: moltes persones repeteixen l’experiència i es crea un grup d’afinitat amb
l’acció proposada. Activitat amb garantia d’èxit. La gent està molt contenta i mostra
interès per l’activitat de les finques agrícoles i l’entorn de les Cinc sènies. Quan
publiquem el cartell de difusió de seguida rebem e-mails per inscriure’s.
Ha vingut gent de Mataró i dels municipis veïns de Vilassar de Mar i Argentona.
En un ocasió també han vingut 2 persones de Palamós que coneixien el projecte de
l’associació.

 Restauració de marges
Primer de tot cal escollir un marge i preparar l’espai del tal·lús: netejar-lo de canyes
i d’espècies invasores. El segon pas és restaurar-lo amb persones voluntàries
(públic escolar i familiar) amb espècies autòctones mediterrànies de creixement
relativament ràpid. Comprarem el planter a “Can Punsola” de Mataró, finca que
cultiva plantes aromàtiques, medicinals i autòctones.
La primera acció,
la fem a finals del mes de gener de 2020, en horari escolar amb alumnes de 1r de
primària de l’escola Joan Coromines, on hi participen 42 alumnes (2 classes) i
restaurem un dels talussos interiors de la finca Sènia Viva.
Les següents accions de restauració les farem més endavant a l’any 2021 perquè
durant els mesos de 2020 ens veiem obligades a aturar qualsevol acció per les
restriccions de la Covid-19.
Llavors decidim introduir les 2 accions de restauració de marges durant les dates de
la setmana de Natura: del 24 de maig al 30 de maig.

DATA: 26 de maig
PÚBLIC: escola Joan Coromines
PARTICIPANTS: 23 alumnes
EDAT: 6-7 anys (2n de primària).
ESPAI: Tal·lús interior de la finca Sènia Viva.
ACCIÓ: sembrem el tal·lús amb plantes
aromàtiques de salvia, romaní i lavanda.

DATA: diumenge 30 de maig de 10h a 13h
PÚBLIC: familiar
ESPAI: Tal·lús interior de la finca Sènia VivaFamiliar:
PARTICIPANTS: adultes i infants que
sumen un total de 25 participants.
EDAT: 3 a 40 anys
ESPAI: tal·lús exterior de la finca
SèniaViva, a peu del camí de les Vinyes
de’n Sumells
ACCIÓ: sembrem plantes autòctones:
farigola, tarongina, algun arbust com la
ginesta i varies plantes aromàtiques que
hem comprat a la finca de Can Punsola:
menta, salvia, romaní,...

COORDINADOR DE L’ACCIÓ: Oriol Aisa
Nº PARTICIPANTS: 90
RESULTAT: Hem restaurat espais naturals degradats per afavorir la biodiversitat i
l’ecosistema dels marges.
És una activitat lúdica molt atractiva pels alumnes que disfruten activant els sentits i
sembrant. Tenen contacte amb la natura: sorra, olors, aigua,...també demostra el
treball en equip.
Les famílies també han gaudit molt de la proposta durant la setmana de natura.

 Bicicletada
Es pretén cel·lebrar una bicicletada per la
ciutat i promoure l’ús de la bicicleta com a
mitjà de transport.
Al setembre de 2020 vam demanar els
corresponents permisos a l’Ajuntament de
Mataró per tal d’organitzar la bicicletada però
la vàrem haver d’ajornar perquè van entrar
noves restriccions de la Covid-19 (que
especificava que no es podien reunir +100
persones).
Finalment, la organitzem pel dissabte 20 de
juny amb públic familiar.
Es convoca la sortida a les 11h a jardins de l’Escorxador (davant biblioteca
Antoni Comas)i recorrem un itinerari per Mataró fins al pati del cafè nou, on
acabem la bicicletada (12.15h) . Allà fem un pica-pica amb fruita i fem una
xerrada sobre mobilitat sostenible (12.30h) amb l’Antoni Esteban de la
“plataforma Preservem el Maresme”són referents en la lluita per
l’alliberament de l’autopista C-32Pel que fa a la seguretat de l’activitat,
hem tingut el suport de tres policies locals que ens han acompanyat
satisfactòriament durant tot el recorregut.
Pel que fa a l’assistència de públic,
han vingut persones d’altres municipis (Argentona i st.Vicenç de Montalt).
Pel que fa a l’assistència de participants,
esperàvem sumar més ciclistes. Segurament al haver organitzat la bicicletada
durant el mes de juny ha fet que moltes persones s’hagin organitzat per altres
plans de cap de setmana: fa bon temps i és època de platja,... També ens hem
assabentat que avui ha coincidit que el col·lectiu “Friday For Future” havia
organitzat una altra activitat de neteja de platges en el mateix horari.
Malgrat tot hem tingut assistència de públic familiar i hem reivindicat l’ús de la
bicicleta i el patinet per una ciutat més lliure de cotxes.

COORDINADOR DE L’ACCIÓ: Helena Clos
Nº PARTICIPANTS: 61
RESULTAT: Hem reivindicat l’ús de la bicicleta per tota la ciutat.
Hem pedalat durant +1 hora pels nous carril bici i hem recorregut un itinerant passant
per diferents barris de Mataró: l’Havana- Escorxador, Cerdanyola, Pla de Boet i centre.
És una activitat lúdica i esportiva molt atractiva si les condicions climàtiques són
favorables.
La proposta de finalitzar la bicicletada al pati de la presó amb una xerrada sobre
“mobilitat sostenible” ha tingut molt d’èxit. Ens hem aixoplugat sota l’ombra i ens hem
recuperat amb fruita fresca mentre escoltàvem al portaveu de la plataforma
“Preservem el Maresme”, que és un moviment actiu que avarca tots els municipis de la
comarca.

3. BALANÇ ECONÒMIC

3.BALANÇ ECONÒMIC
Ingressos d'explotació

Despeses d'explotació
preu

10000

unitats

total

despeses financeres
cost gestoria
2020
2021
tasques administració
assegurança
2020

62,61
622,55
700

1

700
413,9

2021

1

438,55

cost Total despeses financeres:
hort seca
coordinació projecte
material:
llavors
planter
tractor i desbrossar
bales de palla

500
150
60
150
5

2237,61

1

500

2
3

150
60
300
15
cost Total acció: 1025

12 mesos, 12 finques
coordinació projecte
9 sortides
material:
panera regal amb
productes locals
samarretes regal panera

500
300

1
9

500
2700

30
10

2
2

60
20
cost Total acció: 3280

bicicletada
coordinació projecte

500

1

500
cost Total acció: 500

restauració marges
coordinació projecte
eines/materials
planter
sacs de sorra per plantar

500

1

500
275,52
505,32
28,29
cost Total acció: 1309,13

INGRESSOS TOTALS:

DESPESES
TOTALS:

10000
Resultat després d'explotació:

1648

8352

4. IMPACTE I AVALUACIÓ DEL PROJECTE
Els premis Fem ens ha permès tirar endavant projectes que teníem en ment i no
havíem tingut la oportunitat de tirar-los endavant per falta de finançament o
garantia d’èxit.
Després d’aquesta experiència hem pogut veure que aquestes accions són
viables i atractives per a la ciutadania. També ens ha servit per:
- treballar en equip i veure la necessitat d’aclarir els objectius de l’associació
- quantificar el cost d’aquestes activitats tant a nivell econòmic com a nivell
de capital humà
- donar-nos a conèixer i sumar més actius i noves sòcies a l’associació
Finalment comentar que gràcies a aquesta experiència estem animades a
buscar fonts de finançament per tal de consolidar els nostres projectes enfocats
a la conservació de la biodiversitat, l’educació ambiental i l’agroecologia.

5. ANNEXES


Instagram @Temps de saó (@tempsdesao) • Fotos y videos de Instagram
ENLLAÇOS NOTÍCIES:



Salida a las Cinco Sorias para conocer el entorno agroforestal de la mano de
Tiempo de Saó (entitatsmataro.cat)



La Semana de la Naturaleza en Mataró - Noticias (laveucdm.cat)



Mataró promueve la Semana de la Naturaleza con más de 30 actividades que
permiten conectar con el medio natural - Ayuntamiento de Mataró
(mataro.cat)

Article “hort de secà” en base a
l’experiència de la finca de Can
Llopis 2020’

Cartell “setmana de natura” promovent les
accions

