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Títol:  Grow for Victory 

Autors: Curran Fàbregas, Daniel ; Carrés Moreno, Jaume 

Tutor del projecte: Fàbregas Bargalló, Xavier. 

Resum: 

Grow for Victory sorgeix a partir de conèixer el moviment social que es va forjar a la Segona 

Guerra Mundial al Regne Unit, EEUU i Canada “Dig for Victory”, que va consistir en transformar 

jardins públics i privats com a font de producció de l’aliment per a la població. 

Aquest concepte ens ha fet reflexionar i hem trobat moltes analogies i paral·lelismes amb la 

situació actual en la que ens trobem. 

Amb aquest projecte volem crear un document didàctic pràctic del que entenem com a model 

de jardineria privada aportant una visió holística de conceptes com permacultura, agronomia, 

paisatgisme, aigua, sòl,... 

En primer lloc, definirem tal i com entenem els diferents conceptes, per després entrar i 

aprofundir en un cas pràctic, a Can Viera. Afrontar les diferents problemàtiques i definir les 

millors solucions. 
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Título:  Grow for Victory 

Autores: Curran Fàbregas, Daniel ; Carrés Moreno, Jaume 

Tutor del proyecto: Fàbregas Bargalló, Xavier. 

Resumen: 

 

Grow for Victory surge de conocer el movimiento social que se forjó en la Segunda Guerra 

Mundial en el Reino Unido, EEUU y Canadá "Dig for Victory" que consistió en transformar 

jardines públicos y privados como fuente de producción de alimento para la población. 

Este concepto nos ha hecho reflexionar y hemos encontrado muchas analogías y paralelismos 

con la situación actual en la que nos encontramos. 

Con este proyecto queremos crear un documento didáctico práctico de lo que subjetivamente 

entendemos como modelo de jardinería privada. Aportando una visión holística de conceptos 

como permacultura, agronomía, paisajismo, agua, suelo. 

En primer lugar definiremos como entendemos los diferentes conceptos, para luego entrar y 

profundizar en un caso práctico, en Can Viera. Afrontaremos las diferentes problemáticas y 

definiremos las mejores soluciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Palabras clave: Grow for Victory, Dig for Victory, jardín consumible, bosque de alimentos, permacultura.
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Title: Grow for Victory 

Authors: Curran Fàbregas, Daniel ; Carrés Moreno, Jaume 

Project tutor: Fàbregas Bargalló, Xavier. 

Summary: 

 

Grow for Victory comes from the slogan of the social movement forged in World War II in the 

UK, USA and Canada "Dig for Victory" (Dig = excavar) that was to transform public and private 

gardens into a source of food production for the population. 

This concept has made us think and we found many similarities, analogies and parallels  to the 

current  situation in which we find ourselves. 

With this project we want to create a document that provides practical teaching as a model for 

private gardens that provides holistic concepts such as permaculture, agronomy, landscape, 

water, soil. 

First we define the different concepts, then we present  a case study, Can Viera,  tackling the 

various problems and offering  the best solutions. 
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1. PRESENTACIÓ 
 

Al començament de la II Guerra Mundial el Regne Unit temia veure’s afectat per abastir 
d’aliments a la seva població, ja que els alemanys atacaven els vaixells amb provisions. D’altre 
banda, el govern necessitava la seva marina per transportar munició, soldats i fins i tot avions. 
Com a resposta, el govern britànic difondria i faria una crida sota en lema “Dig for Victory”  a 
tots els ciutadans que disposaven de jardins privats  i d’altres espais públics a transformar-los i 
adequar-los, com a font de producció d'aliments per a la població.  
 

L’evolució de les persones d’ençà la Segona Guerra Mundial fins l’actualitat, ha estat 
l’establiment d’una societat de competència, basada en maximitzar beneficis, on ha prioritzat 
l’educació com individus autònoms. Aquest fet ens ha dut a ser unitats productives i deixar de 
banda les vocacions personals. Però malauradament hi ha situacions en les que no sabem 
treballar com a grup o com a mecanisme d’engranatge, fórmula molt més efectiva per poder 
resoldre els problemes en àmbits professionals i ,a més a més, sentir-nos realitzats com a 
persones.  
 

D’altra banda, dir que a nivell acadèmic, professional i de serveis hem sigut afortunats, i en un 
espai de temps sense tants conflictes bèl·lics, no hem tingut tantes interferències o limitacions 
a l’hora de desenvolupar-nos personal o socialment (estudis bàsics, estudis universitaris, 
serveis públics, noves empreses,...). Tot i això, no sembla que haguem donat amb la clau per 
mantenir cert equilibri. Però tenim prous coneixements, estem prou preparats, tenim les eines 
i mecanismes per resoldre els diferents problemes que se’ns plantegen adequadament. 
 

D’aquesta manera, avui en dia, podem trobar diferents disciplines d’estudis. Professionals que 
han acabat especialitzant-se per la demanda de les societats avançades associades al 
capitalisme productiu. En la nostre disciplina, els serveis de viveristes i gardens amb una oferta 
massa amplia de planta ornamental i poc adaptada al medi; models d’urbanisme amb 
superfícies pavimentades excessives; disciplines com el paisatgisme sense reconeixement 
professional; enginyers agrònoms amb grans coneixements d’explotacions agrícoles i del 
paisatge. Són alguns exemples d’on ens ha portat la situació actual. 
 

Amb tots aquets conceptes volem unificar criteris i resoldre les divergències que trobem, ja 
que tots ells s’interrel·lacionen, entenent que són complementaris i necessaris per a realitzar 
projectes. 
 

Actualment, ens trobem immersos en una situació de canvis, on les majors afectacions vénen 
donades des de la política, bancs, grans corporacions, unió europea, etc... pel que moltes 
persones han manifestat estar indignades per la situació actual sense creure gaire en la 
possibilitat i el poder de canvi davant aquestes problemàtiques. Aquest concepte ens ha fet 
reflexionar i hem trobat moltes analogies i paral·lelismes amb la situació històrica que es va 
viure durant la II Guerra mundial. 
 

És per això que neix Grow for Victory per donar resposta a les necessitats actuals d’ un canvi 
social i moral. A diferència del cas de Dig for Victory, que va ser el govern qui va promoure 
aquest moviment, avui en dia som els ciutadans qui ho reclamem i volem que també la ciència 
s'interessi i aposti per el desenvolupament sostenible. És per això que presentem el que 
subjectivament entenem com a model de jardineria privada aportant una visió holística  de 
conceptes com permacultura, agronomia, paisatgisme, aigua, sòl,... 
 
Per fer més gràfic el contingut teòric d’aquest treball realitzarem una proposta d’un cas 
pràctic, dut a terme a una finca agrària en degradació, Can Viera, amb la intenció de deixar 
més clar com volem afrontar els casos pràctics reals.  
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2. INTRODUCCIÓ 

Definirem alguns conceptes importants perquè el conjunt del projecte pugui ser entès fàcil i 
clarament. Després plantejarem les motivacions i objectius del projecte. 
 
 

2.1 ALGUNS CONCEPTES IMPORTANTS 
 
Volem destacar aquests conceptes per la influència que han tingut en nosaltres a l’hora de 
definir i projectar el treball. El primer que presentarem, Història del Dig For Victory, d’on ens 
hem inspirat per començar aquest camí.  Els següents (permacultura, paisatgisme, horticultura 
i fructicultura, control biològic, compostatge) entrant més en matèria. 
 
Com a metodologia per aquest apartat, per a explicar tal i com entenem els diferents 
conceptes, primer ho definirem teòricament, informació contrastada de diferents fonts, 
juntament amb l’opinió personal que tenim al respecte. Ens recolzarem amb articles i vídeos 
rellevants sobre cada concepte, per reflexar altres punts de vista sobre la matèria, que 
adjuntem a la bibliografia . 
 
Remarquem la importància de les interrelacions d’aquests conceptes, que habitualment 
escoltem per separat (diferents especialitzacions). Quan parlem o prenem alguna decisió 
estarem tenint en compte tal interrelació i adoptant una visió holística. 
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2.1.1 HISTÒRIA DEL “DIG FOR VICTORY” 
 

Tan aviat la Segona Guerra Mundial va començar la campanya “Dig for 
Victory” va ser promulgada al Regne Unit. El govern va veure clar que la 
població passaria fam si la guerra durava més d’uns mesos. El resultat de 
la campanya va ser que els jardins formals/particulars, prats i fins i tot 
pistes esportives van ser transformades en parcel·les amb cultius, i molta 
gent es va motivar a fer-se horticultor. 
 
Lord Woolton, Minister of Food, Ministre d’Alimentació, i encarregat de 
dur a terme la campanya, considerava que la gent havia de ser formada. 
Tenien que ajudar-los a cultivar verdures no només donant-los 
instruccions bàsiques dels cultius , sinó ensenyant-los altres aspectes a 
considerar, com a fer piles de compost, per exemple, per condicionar el 
sòl. 
 

El Ministeri va dur a terme moltes actuacions, durant el transcurs de la Guerra, per promoure 
la importància de l’autoproducció, de l’autoabastiment. A més de cartells i fulletons, també 
van utilitzar la radio com a font de difusió. 

 
El Ministeri va publicar i distribuir una sèrie de fulletons on es mostrava 
com cultivar fruites i verdures de tot tipus. Per exemple: 
Pla de cultiu d'una parcel·la de 10 Rod (250m2) 
• Cebes i altres cultius relacionats. 
• Els pèsols i fesols. 
• Com fer un munt de compost. 
• Les patates de sembra. 
• Com sembrar llavors. 
• Les plagues i malalties en l'horta. 
• Conserves des del Jardí. 
 

A més, cap al final de la Guerra, distribuïen una guia practica “Allotment and Garden Guide” (1)    
(allotment = tros de terra publica utilitzat per individus per cultivar) plena de consells pràctics, 
tècniques i trucs. 
 

Dig for Victory va ser una campanya amb gran èxit  que va superar  totes les expectatives. 
Entre 1939 i 1945 l’ importació d’aliments es va reduir a la meitat i la superfície de terra 
utilitzada per a la producció d’aliments va augmentar un 80%. S’estima que més de 1,4 milions 
de persones se’ls hi va assignar una parcel·la de cultiu al 1945. 
 

Comentaris dels autors. 
 

En la cultura global actual seria difícil imaginar una situació en que tot un país s’hagi d’afrontar 
a una situació semblant, però no tant lluny de la realitat ens trobem en una situació de crisis 
global, que podria arribar a afectar-nos d’una manera semblant.  
D’aquest moviment social podem aprendre moltes coses. De fet ha sigut el concepte que ens 
ha inspirat a crear aquest document. Les noves tecnologies i els coneixements que anem 
adquirint en gestió ens permetran afrontar les diferents problemàtiques amb més 
coneixement de causa. 
 

(1) Consultar bibliografía 
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2.1.2 PERMACULTURA 
 

Segons Bill Mollison, precursor del moviment, la permacultura constitueix un sistema projectat 
sostenible que integra harmònicament la vivenda i el paisatge, estalviant materials i produint 
menys rebuigs, conservant els recursos naturals. És el disseny d’hàbitats humans sostenibles i 
sistemes agriculturals, que imiten les relacions que trobem en els patrons de la naturalesa i 
són respectuosos amb ella. 
 
Etimològicament permacultura, de l’anglès permaculture, és una contracció d’agricultura 
permanent i cultura permanent. 

 
L’origen de la permacultura sorgeix com a resposta 
del que Bill Mollison i David Holmgren, dos 
ecologistes australians, en la dècada dels anys 1970, 
consideraven un creixement excessivament ràpid dels 
usos de mètodes  agroindustrials destructius.  Segons 
ells, enverinaven la terra i l’aigua, reduint 
dràsticament la biodiversitat i destruint enormes 
quantitats de sòl, anteriorment fèrtil. Com a resposta 
van començar a desenvolupar una sèrie d’idees amb 
la voluntat de crear sistemes agrícoles estables. 
 
Van publicar un llibre Permaculture One al 1978 que 
els hi va servir per promoure les seves opinions. 
 
Al començament dels anys 80 el concepte va 
evolucionar del disseny de sistemes agrícoles al 
procés de disseny holístic per crear hàbitats humans 
sostenibles. 
 
 

Després de vàries experiències es van adonar que els conceptes que feien servir amb la 
permacultura podien aplicar-se a molts aspectes de la vida humana, com l’educació, 
l’economia, la construcció, i no tant sols a la producció agropecuària i forestal. Integraven 
aquests temes essencials en el disseny de sistemes sostenibles. 
  
La permacultura és un terme genèric que engloba l’aplicació d’ètiques i principis de disseny 
universals en planificació , desenvolupament, manteniment, organització i la preservació 
d’hàbitats aptes per sostenir  vida en el futur. 
 
També és una xarxa i un moviment internacional de practicants, dissenyadors i organitzacions 
que han sorgit, la majoria, sense cap suport de corporacions, institucions o governs. 
 
Els eixos centrals de la permacultura són la producció d’aliments, abastiment d’energia, 
disseny del paisatge i l’organització d’estructures socials. A més, integra energies renovables i 
la implementació de cicles materials en el sentit d’un ús sostenible dels recursos a nivell 
ecològic, econòmic i social. 
Des dels seus inicis a finals dels 70, la permacultura s’ha definit com a una resposta positiva a 
la crisis ambiental i social que estem vivint. 
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Abans de que sorgís el concepte de permacultura, ja hi havia gent treballant en conceptes 
semblants. Vindrien a ser els que van posar els ciments d’aquesta tendència. 
Al nostre parer un dels més rellevants ha estat Masanobu Fukuoka, agricultor, biòleg i filòsof 
japonès, autor de obres com ‘La revolución de una brizna de Paja’ i ‘La senda nautural del 
Cultivo’, on presenta les seves propostes per una agricultura que anomena”natural” o el que 
ha esdevingut el “mètode Fukuoka”. 
L’essència d’aquest mètode és reproduir les condicions naturals tant fidelment com sigui 
possible de manera que el sòl s’enriqueixi progressivament i la qualitat dels aliments cultivats 
augmenti sense cap esforç extra. 
De manera ràpida citarem els principis del seu treball: 
 

• No llaurar. 

• No utilitzar adobs ni fertilitzants químics. 

• No eliminar males herbes ni utilitzar herbicides. 

• No utilitzar pesticides. 

• No podar. 

• Boles d’argila (Nendo Dango). 
 
Aquests principis de treball es basen en la filosofia del ‘no fer’ (Wu Wei), no intervenir o forçar 
les coses. 
 
 
Comentaris dels autors. 

 

Al ser un concepte relativament modern, almenys a Europa, no hi ha hagut una difusió i una 
acceptació més que per aquells que es plantegen alternatives a les pràctiques actuals  
(maximitzar produccions, cultius intensius, monocultius, amb una base pensada més per a 
maximitzar beneficis que sostenible), poc respectuoses amb el medi ambient. 
 
No obstant, després d’haver aprofundit una mica en les bases d’aquest moviment trobem prou 
coherent escoltar les idees que promouen i així apropiar-nos de les pràctiques que més 
s’adaptin i convinguin pel tipus de projecte que realitzarem. No deixen de ser un recordatori d’ 
idees bàsiques i globals (equilibri, sostenibilitat, organització, reciclatge...) 
 
Les influències que la permacultura aporta al disseny dels diferents espais acaben sent la 
creació d’un sistema respectuós i beneficiós tant per als humans, animals i plantes. No només 
tindrem en consideració els components individuals, sinó les relacions entre aquests elements 
i el seu ús òptim per a la creació de sistemes productius. 
 
El planteig, la implementació i el manteniment composen el procés de disseny en 
permacultura, obtenint el sistema més òptim per ara i per al futur. 
 
El procés de disseny en permacultura té com ha objectiu una integració òptima de les 
necessitats ecològiques, econòmiques i socials del sistema, de manera que a llarg termini es 
pugui autoregular i mantenir en un equilibri dinàmic mitjançant interferències mínimes. 
 
 

 

  

Consultar arxius adjunts a bibliografía. 
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2.1.3 PAISATGISME 
 

Es defineix el paisatgisme com l’art de dissenyar jardins i parcs, o com el procés racional pel 
qual l’home utilitza la natura com a eina per expressar-se, al mateix temps d’obtenir altres 
beneficis. Es tracta d’un concepte que engloba varies disciplines com l’arquitectura, 
l’agronomia, la sociologia, ecologia, etc... per tractar els espais tenint en compte tant el volum 
d’aquest com el factor temps. 
 
Etimològicament, paisatge deriva del francès pays (país), que fa referència a una regió, i del 
sufixa atge, que dota d’acció al terme. Fa referència a l’acció de fer país, al sentit de 
pertinència, a l’ identitat dels habitants, que els hi confereix l’entorn del que provenen. Forma 
part de la nostra història i de la nostre cultura. Intangible, però molt interioritzat.  
El paisatgisme és tant art com ciència. Requereix observació i habilitats de disseny, planificació, 
creativitat, organització, imaginació,… 
 
Els paisatges tenen una gran càrrega antròpica. Relacions que s’estableixen entre l’home i 
l’entorn. Capta globalment l’espai geogràfic, elements que l’originen i l’ interdependència que 
hi puguem determinar. 
 
El paisatge és l’espai territorial dinàmic.  És el suport biofísic. Producte històric. Pel que ha de 
generar valors, conscienciació. Busquen augmentar el poder identitari de la zona. 
 
Components del paisatge: 
 

• Suport físic o inert. (Abiòtic, morfologia, relleu, aigua, aire). 

• Sobre suport físic. (Biòtic, sers vius, edafologia, geobotànica). 

• Grups humans. (Antròpic, sociologia, cultura econòmica). 
 
Tots aquests components transcorren al llarg del temps i evolucionen. 
 

Comentaris dels autors. 
 

Els coneixements adquirits en la formació en paisatgisme ens han permès utilitzar certs 
conceptes per adaptar-los als nostres casos pràctics. 
 

En aquest projecte on cerquem un equilibri, organització, harmonia,... utilitzem diversos dels 
conceptes citats en el paisatgisme que ens són útils (disseny de jardins, racionalitat, 
multidisciplinarietat, etc). Si més no, el tenim en compte per acceptar o descartar diferents 
actuacions.  Amb això volem ressenyar que bona part del nostre treball farà referència a 
aspectes anteriorment citats com permacultura, hortifructicultura,... però sense deixar de 
banda la influència que ha tingut en nosaltres la formació en paisatgisme. 
 

El valor paisatgístic és implícit en tot el que implica el tractament dels espais naturals. Pel que 
l’estarem tenint en compte en els diferents projectes. 
 

Pel que fa al disseny d'aquests jardins, no per se pràctics i productius deixarem de banda 
l’estètica, la bellesa,... És més, considerem que amb el disseny d'aquests espais (la proposta, la 
reflexió de combinació d’espècies, la ubicació, la practicitat, la sostenibilitat i tot de valors 
afegits que ens aportaran) fan que la feina i la forma de pensar d'un paisatgista aportin molt a 
aquest projecte.  En l'aspecte del disseny, el fet de ser una mica visionaris i pensar el que 
volem, ubicar-ho, fer previsions o plantejar possibles evolucions, pot estalviar molta feina en 
un futur, en el sentit d’avançar-nos a possibles situacions i anticipar-nos a diferents 
problemàtiques. 

Consultar arxius adjunts a bibliografía. 
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2.1.4 HORTICULTURA  I FRUCTICULTURA 
 
Inicialment el consum d’hortalisses i fruites tenia el seu origen en la recol·lecció de plantes 
silvestres. Conjuntament amb el sedentarisme de l’home va aparèixer el procés de selecció de 
plantes, agrupació de plantes concentrades en parcel·les i aprenentatge de tècniques per al 
seu millor manteniment, per així obtenir majors produccions i millor qualitat. 
 
Des de la revolució industrial comença un procés de 
formalització i mecanització que evoluciona a 
sofisticades tècniques i metodologies que utilitzem 
avui en dia. 
 
La horticultura és la ciència, l’art, la tecnologia i 
negocis entorn a la producció d’hortalisses 
destinades al consum. 
Etimològicament prové del llatí hortus ( jardí, horta, 
planta) i cultura (cultiu), és a dir, “cultiu en horta”. 
 
La fructicultura és la ciència que estudia l’explotació d’arbres fruiters (llenyosos i semi 
llenyosos) destinats al consum. També entenem per fructicultura, la ciència que estudia la 
millora genètica dels arbres fruiters i l’elaboració o adequació de les tècniques de producció. 
 
Ambdues disciplines distingeixen tant el tipus de materials utilitzats, les pràctiques, maneigs i 
requeriments dels cultius. 
 
Per tant podem dir que són activitats planificades i sistemàtiques realitzades per l’home pel 
seu benefici. 
 
Aquestes ciències comprenen les següents activitats: 
 

• Determinació de les característiques del sòl i millora de les seves condicions. 

• Determinació de les espècies de plantes que es plantessin considerant les condicions 
del sòl, clima de la regió, disponibilitat de reg, i factors econòmics relacionats amb la 
inversió a realitzar i requeriments del mercat a servir. 

• Determinació de les varietats d'espècies a utilitzar. 

• Millora de varietats. 

• Planificació de la parcel·la agrícola ( marcs de plantació, com plantarem,...), fixant la 
manera de propagació, és a dir de l'obtenció del planter ( llavor, esqueix o estaca,  
rebrot,  estolons, empelts, etc.)  

• Determinació del règim de reg i d'abonament si correspon. 

• Implementació de programes de control de plagues. 

• Condicionament anual de les plantes, podes, suports, tutors. 

• Collita, mètodes manuals i mecànics. 

• Avaluació del rendiment de l'explotació , diagnòstic de problemes i implementació de 
mesures correctives. 

• Conservació post collita, si correspon. 

• Processament i comercialització. 
 

En els últims temps l’explotació de flor tallada amb fins ornamentals, la producció de plantes 
medicinals, aromàtiques, per perfumeria i la post-collita  es recullen dins de la horticultura.  
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Comentaris dels autors. 

 

La horticultura i la fructicultura tenen un pes important per assolir els objectius que ens hem 
proposat per a la realització d’espais. No es podria entendre un jardí productiu o consumible 
sense tenir en compte aquestes pràctiques.  
 
El coneixement que ens han aportat aquestes ciències i les noves tecnologies ens han permès 
tenir en compte molts més conceptes actualitzats (optimització de gestió de cultius, 
coneixement mes ampli de les espècies, etc.), per poder treballar amb més criteri. Coneixerem 
millor els components  del nostre projecte. 
 
Amb el tractament que donarem als diferents casos no volem crear explotacions agrícoles, sinó 
combinar tant aspectes de la jardineria ornamental ( per gaudir, relaxar, sensacions subjectives 
que ens provoquen el disseny dels espais,...) amb els beneficis de la hortofructicultura (tot el 
que recol·lectarem tant per a consum, com per altres fins). 
 
La mecanització i utilització de maquinària hauria d’estar al servei dels agricultors. No per 
produir més, productiva o econòmicament parlant. Sinó també com a eina per a facilitar certes 
tasques. D’aquesta manera obtindrem més temps per a altres tasques. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Consultar arxius adjunts a bibliografía. 
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2.1.5 CONTROL BIOLÒGIC 
 
Dins qualsevol ecosistema, cada espècie està subjecta a la interacció amb factors de control, 
vivents o no, que regulen la dinàmica de la població. Un paper important el representa la 
predació, el parasitisme i la competició entre les espècies. En un ecosistema natural la variació 
de població d’una espècie indueixen dinàmiques adaptatives dels components de l'ecosistema 
que interaccionen amb el seu nínxol ecològic. El resultat és una variació cíclica que tendeix a 
contenir la població en el temps, a evitar-ne l'extinció, llevat que es verifiquin en el medi 
ambient canvis que portin, en sentit evolutiu o regressiu, a un canvi de la biocenosi. 
 
Qualsevol esdeveniment, aplicat a un agrosistema o un altre 
sistema antropitzat, comporta el control d’una espècie perjudicial 
per part del seu antagonista natural pot ésser definit com un 
sistema de lluita biològica. El control biològic per tant no és res més 
que l’aplicació d’un model d’homeòstasi en un sistema artificial. 
 
 
La lluita biològica no elimina totalment la població de l’organisme perjudicial, però la manté 
dins de nivells que no fan mal econòmicament apreciable. Aquest aspecte diferencia de forma 
notable el control biològic d’altres sistemes de defensa com són la lluita química convencional 
amb un calendari de tractaments o el control biotècnic, en el qual es pot arribar a anular les 
poblacions perjudicials. 
 
Comentaris dels autors. 

 

Estem en un moment on la utilització d’insecticides, pesticides, en definitiva agents que 
acaben contaminant els diferents ecosistemes  no van acord a unes bones pràctiques . Per 
aquesta raó utilitzarem les tècniques que respectin més el medi. 
 
Cada dia estem més sensibilitzats en trobar l’equilibri menys perjudicial per a l’entorn. Per això 
trobem que la millor opció per solucionar aquesta problemàtica existent és potenciar i afavorir 
l’ instauració d’aquest model d’actuació, el control biològic.   
 
Les diferents tècniques que tenim a la nostre disposició afavoreixen el control o la 
minimització dels impactes causants de plagues i malalties. 
 
El control biològic per definició no serà la única tècnica amb la que actuarem davant plagues. 
No engloba tot allò en el que pensem al referir-nos al tema. El control integrat, la lluita 
biològica, el control de plagues i malalties, la utilització de feromones, els extractes amb 
propietats insecticides o repel·lents són algunes de les tècniques que coneixem i que 
aprofitarem per combatre o controlar les plagues. 
 
 
 

 

  

Consultar arxius adjunts a bibliografía. 
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2.1.6 COMPOSTATGE 
 
Per definir aquest concepte utilitzem la una definició donada per Saña i Soliva. La trobem clara 
i concreta per explicar el seu significat. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“...Compostar (transformar biològicament els residus en condicions controlades) consisteix en 
gestionar els residus orgànics d’una manera respectuosa amb l’entorn, involucrant i 
responsabilitzant a la societat que el genera i donant al producte obtingut (compost) el destí 
adequat. És a la vegada una ciència i un art; és un procés controlat, bioxidatiu i termòfil que, 
gràcies a una activitat microbiològica complexa transforma els residus orgànics en un producte 
estabilitzat, aplicable al sòl, sobre el que produirà un efecte beneficiós.  
 
Si tenim en compte que en un procés de compostatge, els responsables o agents de 
transformació són els microorganismes, tots aquells factors que puguin limitar-ne la vida i 
desenvolupament, ho seran del propi procés. Per tant, les condicions que imperin en 
l’ecosistema biològic que constitueix un residu orgànic són la clau del procés. 
Són molts i molt complexos els factors que intervenen en qualsevol procés de tipus biològic, i en 
aquest cas podem assenyalar com a més importants la temperatura, la humitat, el pH, l’aireig, 
el balanç de nutrients i la presència d’una població microbiana capaç de descompondre els 
residus. Totes aquestes variables estan influïdes per les condicions ambientals, pel tipus de 
residus a tractar i per la manera en que es desenvolupa l’operació. I sobretot és molt important 
la interacció entre totes elles...” ( Saña i Soliva, 1987). 
 
 
Comentaris dels autors. 

 
El procés de compostatge ens ajudarà a tancar el cicle de l’energia que circula o es transfereix 
en el sistema on actuarem. Ens servirà com aliment pel sòl i per a millorar l’estructura. És un 
mecanisme de reintroducció de les extraccions realitzades en el terreny (collites,  podes, restes 
orgàniques de diversos orígens,...) 
 
En molts casos deixarem la matèria orgànica tant de podes, com dels fruits que no extraurem 
amb la finalitat de que acabin el seu cicle vital i acabin descomponent-se de manera natural. 
 
Per aquesta fi a més utilitzarem les restes orgàniques de la cuina o qualsevol resta orgànica 
vàlida.  
 
Experimentarem amb les diferents tècniques o processos d’elaboració de compost. Fins a 
donar amb el que millor ens convingui segons la necessitat d’esmena i l’origen de la matèria 
orgànica.  

Consultar arxius adjunts a bibliografía. 
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Interrelació dels conceptes citats..... 

 
Tan important és definir els conceptes, com entendre perquè em escollit aquests 
concretament. Com s’ha vist tots ells comparteixen principis comuns. I aquesta interrelació és 
la que volem esmentar. 
 
Totes elles comparteixen idees, tenen moltes coses en comú, s’interrelacionen conceptes. 
 
Veiem que són moviments que volen donar resposta a situacions crítiques en un moment 
determinat.  
 

Del Dig for Victory... agafem el concepte com el que ens ha inspirat a fer a aquest  
projecte. La situació crítica, l’autosuficiència, el col·laboracionisme, el compartir,  
el cultivar, el organitzar-se, el formar i divulgar, etc. 

 
De la permacultura... la voluntat de crear espais estables, d’integració, l’harmonia, la 
 conservació, la sostenibilitat, la visió holística que vol donar, volen imitar les relacions  
que trobem en els patrons de la naturalesa, estan en contra de mètodes  
agroindustrials destructius, etc. 

 
Del paisatgisme... l’art de dissenyar jardins i parcs, la racionalitat, com a eina  
d’expressió, de benefici. Engloba disciplines com l’agronomia, sociologia,  
ecologia,...Tracta volums en l’espai i el temps, etc. 

 
De l’hortifructicultura...ciència, tècnica, metodologia, sistemàtica, planificació, 
 optimitzar beneficis. El coneixement d’espècies, del seu funcionament, etc. 

 
Del control biològic...lluita d’organismes vius per l’equilibri, antagonisme, observació, 
 experimentació, tècnica, coneixement d’espècies, interrelacions, mètodes, etc. 

 
Del compostatge...la matèria orgànica, descomposició, organismes vius, el procés, el  
producte resultant, reciclatge, reintroducció d’extraccions, esmena, fertilitzant, etc. 

 
 
Consideren l’educació, la formació, com a eina molt bàsica per a la difusió del que poden 
aportar.  
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2.2 ESTUDI PREVI DE LA ZONA 
 
Són la base de l’estudi previ i ens facilitarà tenir present la base teòrica per projectar 
l’enginyeria de la proposta. 
 

2.2.1 SITUACIÓ I EMPLAÇAMENT 
 
Definir el lloc on es troben ubicats els diferents projectes permet tenir un coneixement més 
ampli de l’entorn on es situen. Permet detectar el que hi ha, el que possiblement hi havia, les 
influències o pertorbacions que pateix la zona, etc. És a dir, ens dona molta informació útil a 
tenir en compte a l’hora de projectar les idees. 
 
Per als diferents casos aquest punt trobem pràctic desenvolupar-lo definint primer els límits 
territorials (on es troba). Acompanyem amb una descripció del que és pot observar a primer 
cop d’ull (què es troba) I destaquem el més singular, tant en vegetació, el cicle de l’aigua, el 
relleu. Per finalitzar citem si hi ha alguna particularitat destacable. 
 
S’ha de ser coherent amb les limitacions de cada emplaçament. 
 
El que pretenem en aquest apartat és donar una visió general, situar-nos, introduir per ubicar-
nos on projectarem. Conèixer la identitat del lloc. 
 
El suport que ens recolzarà per aquesta tasca són els plànols, esquemes explicatius, 
dibuixos,...tant a camp, com mitjançant fonts bibliogràfiques o internet. Els muntatges ens 
permetran expressar-nos sobre diferents aspectes. 
 
 
 

ÀMBIT DE LA PROPOSTA 
 

Definirem l’àmbit de la proposta fixant-nos en els límits longitudinals de la superfície 
d’actuació. Això ens permet tenir una visió de com l’entorn on es troba es relaciona amb 
l’actuació que fem. 
Moltes vegades els límits i les activitats que es duen a terme en les seves proximitats ens 
afectaran de manera molt directa. 

Les infraestructures que l’home ha instaurat moltes vegades també tindran efectes encara que 
no es trobin en l’àmbit d’actuació. 

Això ens demostra que els projectes no s’han de tractar com a unitats independents, sinó 
perquè sigui un bon projecte haurà de contemplar les seves interrelacions i les pressions de 
l’entorn. 
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2.2.2 DESCRIPCIÓ DEL TERRENY  
 

Per descriure el terreny el més convenient és definir l’element fonamental que el composa. El 
sòl és el material no consolidat que està en la superfície immediata de la terra i que és el medi 
natural del creixement de les plantes. 

 
“...El sòl és un recurs natural, renovable a una escala temporal més llarga que l’escala humana. 
És essencial per a la producció d’aliments, fibres i altres productes necessaris per a la vida 
humana, i pot esdevenir necessari per a la producció d’energia renovable (bio combustibles). 
Compleix unes funcions en els ecosistemes poc o no intervinguts i en els ecosistemes agrícoles. 
Serveix de suport per a funcions relacionades amb el cicle biogeoquímic de l’aigua, del C, del N i 
dels altres elements...” (Gregorich i Carter, 1997). 
 
La ciència del sòl estudia els sòls, aquesta inclou les especialitzacions anomenades edafologia i 
pedologia, mentre que la que estudia les seves propietats mecàniques és la mecànica del sòl. 
 

Components del sòl 

 
 

El sòl i la seva relació amb les plantes 
 

El sòl constitueix un conjunt complex d'elements físics, químics i biològics que composa el 
substrat natural on es desenvolupa la vida vegetal a la superfície terrestre. És l'hàbitat d'una 
biota específica de microorganismes i petits animals. D'aquesta manera els sòls són uns dels 
responsables de condicionar la distribució de les plantes i les comunitats vegetals sobretot a 
través del seu pH que, a vegades, esdevé un factor limitant. 
 

Des del punt de vista biològic, les característiques més importants del sòl són la seva 
permeabilitat, relacionada amb la seva porositat, i la seva composició química. Els sòls retenen 
les substàncies minerals que les plantes necessiten per a la seva nutrició i que s'alliberen per 
mitjà de la degradació de les restes orgàniques. Un bon sòl és condicionant de la productivitat 
agrícola. 
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Algunes problemàtiques actuals 
 
 Erosió 
 
Patim erosió quan el sòl està sotmès a diversos processos de degradació, ja siguin d’origen 
natural, derivats del sistema de gestió aplicat, o bé simplement d’un mal ús. La recuperació, 
tot i que molt sovint és possible, sempre és cara i no es produeix de manera immediata. 
La baixa taxa de renovació del sòl el converteix en un recurs limitadament renovable.  
 
Exhauriment de la terra 
 
Acceptada una gestió òptima dels recursos, la intensificació de l’explotació del sòl amb l’ 
increment d’entrades (fertilitzants, fitosanitaris, reg) té un sostre definit per les 
característiques genètiques del material vegetal que es fa servir. Alguns autors consideren el 
conreu del sòl com un factor inevitable de reducció de la producció. 
 
Causes de l’exhauriment de la terra: 

• Reiteració d’un mateix conreu, productivitat decreixent. 

• Desequilibri de la disponibilitat de nutrients a la fondària d’arrelament. 

• Reiteració d’un determinat tipus de feina al sòl. Desestabilitza estructura i compacta. 

• Factor al·lelopàtic, secreció de toxines. 
 
Salinització 
 
Un excés de sals solubles acumulades a la zona d’arrelament de la planta, lluny de representar 
una situació ideal, esdevé una limitació hídrica per a la planta, ja que redueix de manera 
efectiva la quantitat d’aigua disponible. Si aquesta concentració és prou elevada per afectar 
negativament el creixement de la planta, es parla de ‘salinitat’ com a efecte restrictiu del 
creixement vegetal (sòl salí). 
 
Compactació del sòl 
 
És un procés de densificació del sòl per pressió. El resultat és una capa compactada, menys 
permeable a l’aigua, a l’ intercanvi de gasos i al pas de les arrels. La presència d’aquesta capa 
redueix de manera significativa el volum de sòl explorable per a les arrels (volum d’aigua útil i 
disponibilitat de nutrients). L’origen pot ser el pas de maquinaria pesada o pel pas reiterat 
d’animals o persones. 
 
 
Comentaris dels autors. 

 

El sòl és el medi físic on es desenvolupa la vida, pel que considerem bàsic i necessari fer un 
estudi i anàlisis. Ens servirà per descriure millor el territori o terreny.  
Realment on podem intervenir és en l’evolució dels sòls coneixent, si més no, les 
problemàtiques ( erosió, compactació, salinització).  
Coneixent les característiques del sòl podrem esmenar-lo en cas de ser necessari, ja sigui 
introduint espècies vegetals o pràctiques culturals (encoixinats, aportació de compost). 
Tractant aquests temes podem garantir una millor regeneració dels sòls, pretenent a llarg 
termini una auto regeneració. 
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2.2.3 CLIMATOLOGIA i DADES METEOROLÒGIQUES 
 
La climatologia estudia les condicions i les característiques mitjanes de l’atmosfera. 
 
Tradicionalment es consideren els valors mitjans de les principals variables que defineixen 
l’estat de l’atmosfera: 
 

• Pressió atmosfèrica 

• Temperatura 

• Humitat 

• Precipitació 

• Insolació 

• Vent 
 
A més de conèixer els valors mitjans, resulta de gran transcendència el coneixement de la 
variabilitat  i oscil·lació que aquestes magnituds poden tenir respecte als valors mitjans. 
 
D’altra banda, el clima pot veure’s afectat, en llocs concrets, per altres factors, donant lloc al 
que coneixem com a condicions microclimàtiques ( microambients específics). 
 
Generalment la utilitzem per fer prediccions. 
 
 
Comentaris dels autors. 

 

Un estudi de la climatologia del lloc és molt útil per caracteritzar la zona i utilitzar les seves 
dades per adequar tot allò que voldrem introduir. 
 
Ens limitarà l’actuació que volem imposar tant per vegetació, necessitats hídriques, 
temperatures màximes i mínimes, vents,... 
 
És important agafar les dades de l’estació meteorològica més pròxima sempre que siguin 
representatives de l’emplaçament concret on realitzem el projecte. 
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2.2.4 HIDROLOGIA 
 

L’aigua és un compost químic format per hidrogen i oxigen. Es transparent, inodor i insípid. 
Normalment es troba com a part d’una mescla i rarament la trobem com a substància pura. Té 
gran capacitat de dissoldre substàncies. 
 
Com totes les substàncies l’aigua la podem trobar en els seus diferents estats. Aigua líquida, 
aigua; aigua sòlida, gel; aigua gasosa, vapor. 
 
Aspectes com el pH de l’aigua ens permetrà conèixer la capacitat d’intercanvi iònic, nutrients 
assimilables per la planta, entre altres. Tanmateix la electroconductivitat de l’aigua ens 
indicarà la concentració de sals minerals que la componen i ens serveix per definir la seva 
duresa. Amb aquestes informacions coneixerem la qualitat de l’aigua. Així podrem valorar 
millor quina vegetació escollirem i el que li aportem. 
 
La hidrologia és la ciència geogràfica que estudia la distribució i propietats de l’aigua, tant a 
l’atmosfera com a la superfície terrestre (precipitacions, humitat del sòl, evapotranspiració, 
aigües subterrànies). 
 
La hidrologia és essencial en el modelat de l’escorça terrestre. 
 
Gestió de l’aigua 
 
El creixement de les cèl·lules vegetals es produeix per l’acció de l’aigua, per aquest motiu és 
essencial en la gestió de vegetació. La seva mancança provoca una area foliar menor, reduint 
així la fotosíntesi, i per tant produint menys. 
 
La gestió del reg ha de basar-se en un ús racional de l’aigua. Una bona programació ens 
ajudarà a evitar: 
 

• Una aportació inferior a la necessària, insuficient ( dèficit hídric). 

• Una aportació superior a la necessària,  més que suficient (sobre irrigació). 
 
Estimarem les necessitats hídriques dels diferents cultius tenint en compte les condicions 
meteorològiques locals, sistemes de regs existents i demanda hídrica del cultiu. 
 

Comentaris dels autors. 

 

L’aigua en primer lloc, hem de remarcar que és un bé escàs i per tant serà un dels nostres 
factors més limitant, normalment. 
 
Quan parlem de l’aigua valorem o tenim en compte la disponibilitat (pluviometries, xarxa, 
recursos naturals, zones humides, col·lectors d’aigua) i la gestió que en farem (noves 
tecnologies i recol·lecció, tractaments, qualitat-anàlisi ).  
   
Tenir en compte anàlisis d’aigua de la que disposem i com es distribueix i es mou per la finca és 
important per conèixer amb més propietat aquest recurs. 
 
A més a més, introduirem processos de recuperació d’aigües (pluja, aigües grises) per així 
reduir el consum d’aigua de xarxa. 
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2.2.5 VEGETACIÓ 
 

La vegetació en botànica és el conjunt de plantes que creixen en un lloc determinat. 
 

Una comunitat vegetal és un fragment de la vegetació, el conjunt de plantes agrupades entre 
elles en un indret concret del territori. 
 

La geobotànica estudia la distribució de les especies vegetals sobre la Terra i allò que motiva 
aquesta distribució.  
 

La vegetació està determinada per factors ambientals (el clima i la composició del sòl 
principalment) i biòtics (microfauna i macrofauna, competència entre plantes , etc.) 
 

La fisiologia vegetal ens donarà una informació més detallada de cada espècie, que ens servirà 
per utilitzar les que millor es puguin adaptar a cada ubicació de forma més naturalitzada. 
 
La fisiologia vegetal estudia apartats com: 
 

• La nutrició de la planta, en especial l'absorció d'elements minerals i les funcions de 
síntesi. 

• La fotosíntesi. 

• La respiració i transpiració. 

• L'activitat hormonal. 

• La fotoperiodicitat . 

• El creixement i desenvolupament vegetatiu. 

• La reproducció vegetativa o sexual. 
 
 

Comentaris dels autors. 

 
Entendre com és el funcionament i necessitats de cada espècie i com s’interrelacionen, ens 
ajudaran a escollir la vegetació a instaurar amb major criteri. 
 
Tenim la capacitat per escollir les espècies que millor s’adaptaran al nostre planteig tenint en 
compte totes la característiques que tenim a disposició sobre elles i amb la seva observació. 
 
Conèixer la fisiologia vegetal ens servirà com a eina per detectar a camp tant possibles 
afectacions dels cultius, com en quin moment es troba del seu cicle, entre altres 

Per identificar la flora de cada emplaçament caldrà fer estudis de vegetació establerta. La 
observació serà la millor eina que podrem utilitzar. 
 
Els estudis geobotànics ens proporcionen inventaris tipus. Aquests ens ajuden a seleccionar 
espècies i crear els nostres inventaris per a instaurar vegetacions permanents. 
 
És important saber les pertorbacions que ha sofert el lloc, què era i cap a on va, i més 
concretament, l’estat actual. 
 

Serà important fixar-se, no només en les espècies que composen les diferents comunitats 
vegetals. També pararem gran atenció als antecedents dels cultius que s’han realitzat i quines 
restes es poden observar. 
 

Cal dir que la flora que trobem en l’emplaçament és la transició d’un conjunt de pertorbacions 
i és la més ben adaptada. 
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3. MOTIVACIONS I OBJECTIUS 

Entenem aquest tfc com un document viu, que acaba de sorgir i li queda molt recorregut per 
endavant, créixer, experimentar, aprendre i anar-se optimitzant i perfeccionant, per donar 
resposta i ajudar a tot aquell ha qui li pugui interessar o ser útil. 
 
JUSTIFICACIÓ DELS OBJECTIUS 
 
Donat que avui en dia ens trobem en un moment de crisis social i econòmica trobem positiu 
presentar un projecte que pretén optimitzar l’ús dels recursos, donant-li a més un valor afegit, 
la creació de jardins consumibles, la recuperació d’espais infrautilitzats i la creació de llocs de 
treball. Ens permetrà obtenir un benefici directe, cultivarem aliments que pot suposar un 
estalvi econòmic per a les famílies o inclús un benefici/negoci. 
 
 
LES PRINCIPALS MOTIVACIONS I OBJECTIUS GENERALS SÓN: 
 

Definir i aplicar un MODEL DE TREBALL per a la realització de projectes. 
 
DONAR SOLUCIONS A DIFERENTS SITUACIONS. Resolució tècnica, amb el treball previ 
que implica. Crear JARDINS CONSUMIBLES I AUTOSUFICIENTS. 
 
EXPERIMENTAR. Amb aquesta paraula volem remarcar la importància vital en el 
tractament dels diferents projectes d’atrevir-se a provar coses noves, tant com posar a 
la practica tècniques conegudes teòricament. Augmentem els coneixements adquirits 
teòricament. 
 
OBSERVAR I APRENDRE. Adquirir coneixement mitjançant l’observació i l’evolució de 
patrons de la naturalesa. Potenciar o reduir els aspectes experimentats ( gestió de 
recursos, tècniques  i espècies). VIABILITAT CONTRASTADA DE LES INTERRELACIONS 
VEGETALS PROPOSADES.  

 
DIFONDRE. Aquest document va dirigit a aquelles persones inquietes, amb ganes de 
començar projectes en aquest àmbit. A individus que ja han posat en marxa les seves 
experiències i que ens poden aportar els seus coneixements per millorar aquest 
document. Volem mostrar les bases d’un projecte de futur.  

 
 
Aquests objectius són genèrics per implantar un nou model de projectes. Cadascun serà 
diferent i tindrà les seves particularitats. En el casos pràctics entenem que els objectius 
haurien de ser molt més concrets amb la finalitat de solucionar les seves problemàtiques.  
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4. COM AFRONTAR ELS CASOS PRÀCTICS SEGONS LA 
NOSTRE METODOLOGIA 

 
En aquest punt fem referència a com entenem i actuarem davant de cada situació. Deixant la 
porta oberta i amb la seguretat d’ampliar la concepció per a realitzar projectes. 
 
El tractament dels casos pràctics serà singular per a cada situació. El ventall de casos que 
podem trobar és ampli. Cadascun tindrà les seves particularitats i per tant diferents 
mecanismes per resoldre’ls.  Però procurarem tractar tots ells amb una pauta de treball comú 
en quan als fonaments.  
 
Per afrontar els diferents projectes proposem el nostre concepte de  jardineria privada i 
utilitzarem com a eina el disseny i la tècnica.  
 
Definirem a continuació aquests dos conceptes. 
 

• El nostre model de jardineria privada neix per la influència de diferents tendències 
que estan succeint actualment, juntament amb la formació que hem rebut com 
enginyers agrícoles.  

 
Trobem suficientment important aquestes influències com per crear aquest apartat 
per expressar la nostre concepció. Temes com la permacultura, el compostatge, el 
reciclatge, la sostenibilitat (que hem definit en l’apartat 2) creen valors a l’hora de 
decidir quina mena d’espais volem projectar. No pretenem complir amb el que diuen 
al 100%, sinó que escollirem les idees o propostes que millor s’adaptin a cada cas per a 
executar els projectes. 

 
És per això, que no només contemplem els criteris tradicionals o del disseny d’un 
projecte, en que la finalitat és en molts casos només ornamental i de manteniments.  

 
Amb aquests valors decidim projectar els espais introduint espècies comestibles o 
consumibles (amb propietats o finalitats per usos diversos).  

 
La intencionalitat és mantenir un sistema de jardineria tancat, en equilibri ( preveure 
l’extracció de nutrients i la seva reintroducció, evitant l’empobriment del sòl i el mal ús 
d’aigua, ...). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



27 
 

 

• Disseny i tècnica, englobarà la manera de trobar els mecanismes per tractar i 
gestionar diferents espais. Veure el que hi ha. Que mantenim o que eliminem. Les 
problemàtiques per tal de resoldre-les i executar el nostre model de jardineria privada 
“autosuficient”,“consumible” i en busca de l’equilibri (Grow for Victory). 

 
Serà l’eina que ens permetrà plasmar i executar el nostre model de jardineria Grow For 
Victory. 

 
PUNTS A ASSOLIR AMB EL DISSENY I LA TÈCNICA 
 

• Com resoldrem els punts teòrics.  

• Quins mètodes utilitzarem.  

• Pràctiques culturals.  

• Anàlisi de situació. (topogràfic, ortofoto, vegetació, edificacions, perspectives, 
flora...) 

• Què preservem, què té un valor. 

• Projectem. Proposem el disseny dels espais, recorreguts, camins; preveiem 
dinàmiques dels sistemes vius i factors abiòtics. Actuarem convenientment en 
cada cas per afavorir l’equilibri i els nostres interessos. 

 
 
Mitjançant els mecanismes que hem establert per a la realització de projectes, volem facilitar 
assolir l’objectiu d’un equilibri tancat, entenent tancat com cicle autosuficient, autònom, 
recircular. 
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4.1 ENGINYERIA DE LA PROPOSTA 
 
QUE ENTENEM PER ENGINYERIA DE LA PROPOSTA 
 
L'enginyeria per definició és l'aplicació pràctica de la ciència i la tecnologia. En l'enginyeria 
s'utilitzen coneixements de les matemàtiques, les ciències naturals, i d'altres ciències, 
obtinguts a través de l'estudi, l'experiència i la pràctica, són aplicats amb criteri i amb 
consciència al desenvolupament de mitjans per a utilitzar econòmicament amb responsabilitat 
social i basats en una ètica professional, els materials i les forces de la naturalesa per a benefici 
de la humanitat.  
 
Aquí tractarem els apartats més tècnics i en els que podem intervenir per definir clarament 
com actuarem en cada cas. 
 
Com afrontarem genèricament els casos pràctics 
 
El tractament dels casos pràctics serà singular per a cada situació. Cadascun tindrà les seves 
particularitats i per tant diferents mecanismes per resoldre’ls.  Però procurem tractar tots ells 
amb una pauta de treball comú en quan als fonaments. 
 
Dimensions dels projectes que ens podem trobar 
 
El ventall de casos pràctics que ens podem trobar és molt ampli. És important valorar la 
magnitud de cada projecte, per què les propostes siguin efectives. 
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4.1.1 VEGETACIÓ A IMPLANTAR 
 

Com a autors dels projectes ens considerem com l’element que pertorba l’establiment natural 

de la vegetació, que serà el factor limitant per l’establiment de les comunitats climàciques. 

Aquest fet es justifica perquè l’objectiu no només és la vegetació o la revegetació, sinó que 

incorporem una alternativa a aquestes comunitats, les quals són per l’interès del consum o 

recol·lecció. 

Donem un significat més antròpic del que serà la vegetació potencial de l’entorn. Valors com la 

naturalització i el benefici humà hauran de compartir el seu desenvolupament. D’aquesta 

manera assolirem vegetacions permanents estables on l’inventari florístic s’adequarà als 

nostres criteris. 

Realitzant la visita a camp és important fer un estudi de la vegetació. L’estudi geobotànic i el 

d’explotacions hortícoles i fructícoles de la zona ens donaran informació de les espècies més 

ben adaptades. 

Amb tota la informació recol·lectada a camp i a partir dels estudis realitzats podem crear 

l’inventari florístic que volem implantar. 

Altres criteris que tindrem en compte a l’hora d’escollir les espècies i implantar la vegetació: 

• Vegetació permanent i cíclica. 

• Condicions climatològiques i adaptació de planta. Seca/regadiu. 

• Reservori de fauna. Aromàtiques (nerium). 

• Per associació de cultius: seguit de cultius en el temps (rotació) i cultius simultanis 
(horta). 

• Relació amb l’ambient. 

• Per geometria: volums, definició d’espai...pèrgoles (carbasses), rocam, tanques... 

• També el caire ornamental i definició dels espais ens ajudaran a la selecció d’espècies 
consumibles per al jardí. 

• Selecció del material vegetal a implantar per preservar la biodiversitat. 

• Noves implantacions, experimentació amb cultius que tindran bona acollida per les 
seves necessitats. 

 

Per a cada cas proposarem una metodologia de treball concreta.  

 

 

 

 

 

 

 



30 
 

4.1.2 COM LLUITEM CONTRA LES PLAGUES 
 
L’ús de les diferents tècniques ens ajudarà a combatre o minimitzar els impactes causants de 
plagues i malalties. 
 
La protecció que volem dotar als nostres cultius no compta amb l’eliminació total de la 
població, de l’organisme perjudicial. Però la manté dins dels llindars per assolir els objectius 
consumibles del jardí. 
 
Control biològic  
 
El control de plagues o lluita biològica és un mètode per controlar plagues, en el qual utilitzem 
diferents mecanismes naturals ( depredació, el parasitisme, l’herbivorisme). 
 
Els depredadors com la marieta i la crysopa, són espècies que consumeixen un gran nombre de 
preses durant la seva vida. Els parasitòides són espècies amb un estadi encara immadur que es 
desenvolupen sobre o dins d’un hoste al qual finalment maten (moltes espècies d’himenòpters 
i alguns dípters). Els patògens causen malalties i això inclou bacteris, fongs i virus. Aquests 
maten o afebleixen el seu hoste i són relativament específics de certs grups d’insectes. 
 

• Conservar enemics naturals 

La conservació dels enemics naturals és probablement el més important i pràctic sistema de 
control biològic. No és difícil trobar enemics naturals de les plagues que estan adaptades al 
medi ambient i la seva conservació és generalment simple i econòmica. 
Afavorirem vegetació reservori de fauna per aquest fi. 
 

• Alliberament de fauna útil 

Consisteix en la introducció d’enemics naturals en un nou lloc on no s’hi trobava. Molt sovint 
es tracta de combatre una plaga que tampoc és autòctona. Si l’ insecte o organisme s’adapta a 
les condicions locals pot passar a formar part de la població natural de la zona, en altre cas es 
fan alliberaments repetits. 
Cultius de marietes, Bacilus,... 
 
Feromones 
 
Consisteix en la síntesi de feromones d’origen natural ja sigui per al control de poblacions, 
confusió sexual,.... 
 
Creació d’extractes amb plantes 
 
Elaboració d’extractes naturals a partir de plantes amb propietats concretes (repel·lents, 
insecticides, ...). 
 
Pràctiques culturals 
 
Amb els anys heretem coneixements de pràctiques diverses per a la protecció dels cultius. 
Abeuradors d’ocells, que evita que els ocells piquin la fruita per necessitats hídriques, equilibri 
nutricional de les diferents espècies, dependència entre la qualitat nutricional de les plantes i 
els seus paràsits, trofobiosis,...  
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4.1.3 PROCÉS DE COMPOSTATGE 
 
En el procés de compostatge diferenciem dos fases: la descomposició i la maduració. 
 
En la descomposició intervenen molts factors i moltes interrelacions biòtiques i abiòtiques. 
Però un dels aspectes més importants és l’origen de la matèria orgànica a descompondre. Ens 
determinarà la seva composició d’inici. Diferenciarem també l’estat d’aquesta matèria, si és 
fresca o seca. Procurarem triturar els materials per facilitar l’activació del procés. 
 
‘’...La primera fase (de simplificació de molècules i despreniment d’energia) depèn totalment 
del tipus de material de què es tracta i de les característiques del sistema que s’aplica. Al 
començament es desenvolupen les famílies de microorganismes mesòfils, que inicien la 
descomposició de les molècules més fàcilment degradables, de manera que es produeix un 
increment de la temperatura i una disminució del Ph per formació d’àcids orgànics... 
 
...En la fase de descomposició predomina l’activitat biològica de descomposició; desapareixen 
les molècules més fàcilment degradables alliberant energia, aigua, anhídrid carbònic i amoníac 
entre altres. En la fase de maduració les estructures bàsiques de la matèria orgànica 
estabilitzada del compost, cel·lulosa i lignina, queden parcialment alterades, la qual, a més es 
veu enriquida amb nitrogen...’’ ( Soliva, 2001). 
 
Durant el procés i per assegurar que ho estem fent bé podem controlar l’ humitat del material 
orgànic, però el que ens condicionarà directament serà les condicions climàtiques del moment 
i el tipus de matèria orgànica que aportem. 
 
Durant el procés podem controlar:  

• Humitat 

• Relació C/N 

• Ph 

• Temperatura 

• Olor, vista, etc 
 

 
Compostador. El seu disseny ha d’assegurar el pas de l’aire, però sense facilitar la pèrdua de 
material o temperatura o l’entrada de petits animals. 
Aixecant la base del compostador del sòl evitarem l’aparició de sucs i facilitarem la circulació 
de l’aire.  
 
Ubicació òptima: Procurarem escollir el lloc on a l’hivern rebi exposició directa del sol 
(evitarem l’excés d’humitat) i a l’estiu quedi resguardat (evitant que s’assequi). Sempre que 
puguem en un lloc a cobert i airejat. 
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4.1.4 CONSTRUCCIONS  
 
En aquest apartat explicarem els elements que podem utilitzar en els diferents projectes i que 

habitualment ens trobarem o crearem. Són elements físics que no hi serien si l’acció  de 

l’home no hi intervingués. Procurarem que s’integrin amb l’entorn sense deixar de ser 

funcionals. 

HABITATGE 

L’existència d’un habitatge en l’àmbit de la proposta és un punt que cal tenir en compte. 

Aquest element físic s’integrarà d’una manera concreta amb el seu entorn. D’altra banda, si 

aquesta vivenda està habitada ens permetrà fer previsions de necessitats i ajustar calendaris 

de feines. 

HIVERNACLE 

L’ hivernacle és una construcció  que ens permet manipular, modificar les condicions 

climàtiques al nostre servei, protegeix el que conreem. Ens permet cultivar fora de temporada, 

crear planter amb més garanties d’èxit, multiplicació de plantes, preservar espècies, 

experimentar,…. 

El més important a tenir en compte són: localització, orientació, material de construcció, 

aparells de control climàtic ( humidificadors, extractors, calefacció, termòmetres, 

baròmetres,...). 

TALLER 

Aquest és un espai imprescindible. Ens servirà per fer feines diverses, per guardar eines i 

utensilis, maquinària petita, materials diversos. 

Procurarem que tingui bona accessibilitat i correctament situat, amb entrades i sortides 

pràctiques.  

 CAMINS 

La creació de camins ens dirigeixen la mobilitat i la circulació pels diferents espais.  

El camí ens ajuda a definir com volem que es vegi el lloc, quins punts volem que siguin més 

rellevants, quins volem destacar i quins volem “amagar”. 

La funcionalitat del camí a més del que em dit anteriorment és la practicitat per a la gestió de 

l’espai. Accessos, estacionaments, punts de treball,... 

És important quan analitzem la zona identificar antics camins i quina és la circulació que s’està 

establint actualment al terreny, per generar camins coherentment. 

El dimensionament d’aquests camins han de contemplar quins elements han de circular i que 

ho puguin fer amb les condicions adequades(compactació, pendents,..). 
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 PÈRGOLA 

La pèrgola és un element arquitectònic i estructural format per un corredor flanquejat per 

columnes que suporten bigues longitudinals que uneixen les columnes de cada costat, i unes 

altres transversals que uneixen els dos costats i aguanten una reixa oberta, on habitualment es 

desenvolupen enfiladisses. 

La seva funcionalitat ens permet utilitzar aquest element arquitectònic i estructural en els 

diferents projectes. Podrem crear cobertes vegetals productives (kiwi, carbassa,..) i espais de 

treball resguardat de condicions climàtiques adverses. 

La pèrgola, a més, és un espai singular; de sensacions; un punt de trobada; un espai on 

compartir feines més allunyat de l’habitatge; a l’aire lliure; agradable. 

 TANQUES I ESPATLLERES 

Aquests elements construïts serviran per fixar límits físics o delimitar espais. A més a més, 

poden ser suports per a diferents especies vegetals. 

 

 BANCALS ELEVATS 

Els bancals són Superficies de cultiu. Bàsicament les utilitzarem per cultius d’horta.  

El disseny d’aquestes bancals es determina per la facilitat de realitzar les feines i pels marcs de 

plantació de les diferents espècies. D’aquesta manera també tindrem en compte l’espai entre 

bancals i la disposició segons el sol.  s’adaptarà a l’espai on les vulguem ubicar. 

Intentarem respectar habitualment bancals amb dimensions 3 x 1,20 x 0,60. Aquestes 

dimensions ens permeten treballar els bancals amb comoditat. 
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4.1.5 GESTIÓ I SEGUIMENT 
 
Les fitxes, plantilles, inventaris que farem servir ens serviran per registrar i resumir les dades 
extretes de l’ observació i anàlisi en el seguiment del projecte. 
S’utilitzen com a mitjans per realitzar un treball de investigació. Contenen dades d'identificació 
de  conceptes, idees, resums,síntesi, entre d'altres.   

En el nostre cas les utilitzarem per fer una millor planificació i tenir una major capacitat 
d’organització de les feines a realitzar al llarg de l’any. Són una eina pràctica per a millorar la 
gestió dels espais. 

Aquests projectes no són imatges immòbils en el temps. Són projectes que evolucionen i on la 
vida té influència en el seu desenvolupament. 

Realitzar taules, plantilles, fitxes de seguiment, ... i anar analitzant l’espai a mesura que 
transcorre el temps és molt important per saber on anem. 

D’altra banda, les taules de planificació ens ajudaran a tenir una capacitat de reacció per 
afrontar els problemes, on ens trobem i quins objectius volem assolir. 

Preveure i gestionar aquesta evolució ens farà tenir una idea més real d’on estem en un 
moment concret i poder assolir els objectius que ens havíem proposat. 

Un altre punt important és identificar les problemàtiques, el perquè no s’assoleixen els 
objectius, i proposar solucions que resolguin aquests impediments. 
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4.2 PLÀNOLS, SECCIONS I ESQUEMES 
 
Els plànols indiquen o marquen ubicacions. Els esquemes simplifiquen conjunts funcionals 

complicats. Les seccions ens donen una altra perspectiva del terreny que ens permet projectar 

en perfil. 

Tots aquests documents gràfics ens ajudaran a analitzar, projectar i explicar els diferents casos. 

Depenent de la magnitud del projecte utilitzarem l’escala que més s’adeqüi i els plànols més 

explicatius. 

Sempre que aquests projectes s’hagin de dur a terme s’hauran d’elaborar plànols executius 

(més detallats). 

El tractament d’aquests plànols a nivell manual i digital ens ajuda a expressar i representar les 

idees gràficament. 

Alguns exemples: 

• Topogràfic. 

• Ortofotos. 

• Hidrogràfics. 

• Seccions. 

• Muntatges. 

• Distribució de cultius 

• Plantacions 

• Reg 

• ... 
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5. REFLEXIONS FINALS 
 
 
La realització d’aquest projecte tenint en compte les diferents disciplines i conceptes fan 
reafirmar, potenciar i defensar els valors inicials.  
 
Ens ha permès dur a terme un treball introspectiu. On hem reflexionat. Hem consolidat 
conceptes i hem aprés de nous. Hem aprofundit en coneixements que ja teníem.  
 
Hem assolit els objectius plantejats definint un model de treball per donar solucions a 
diferents situacions. Ens servirà de base per seguir treballant i millorant. 
 
Hem ampliat la capacitat d’entendre tots els elements d’un projecte com una totalitat, com 
una unitat de funcionament. 
 
Es tant important projectar tenint en compte la gestió de l’espai, com fer aquesta gestió per 
preservar la idea del projecte. 
 
Acceptem els interessos i beneficis antròpics com element més de la totalitat, amb el seu 
impacte al sistema.  
 
L’explotació dels recursos (extracció de nutrients) d’un sistema tancat el desequilibra. S’ha de 
ser conscient de les extraccions realitzades d’un sistema i com es retornen per  equilibrar-lo. 
Es vol tenir un cicle tancat natural, però realment hi som nosaltres, d’alguna manera aquestes 
extraccions, benefici per l’home, és el preu a pagar de l’equilibri. Si els recursos escassegen 
s’han de canviar hàbits de gestió i consum. 
 
És un projecte on s’intenta realitzar un estudi dels processos naturals incloent-hi l’home i com 
aquests ens poden beneficiar, minimitzant la seva gestió. L’home s’ha d’adaptar als processos 
naturals i formar part de l’evolució natural.  
 
La realització d’aquest treball ha generat la inquietud de dur a la pràctica aquest projecte. 
Hem tingut l’oportunitat d’experimentar amb el cas pràctic a Can Viera.  
Observar i aprendre de la iniciació d’un projecte amb bases del Grow For Victory.  
Aportant idees i rebent informació de primera mà. Aquest aspecte ha reafirmat conceptes i ha 
mostrat una manera de tractar un cas real. 
 
Contrastar fonts fiables es la base per adquirir coneixements teòrics, però un cop contrastats 
s’ha d’observar i aprendre de la pràctica, del materialitzar-ho. És per això, que ens reafirmem 
amb aquest objectiu que ens havíem plantejat a l’inici, observar i aprendre. 
 
La sobreinformació pot resultar saturant. S’ha de saber destriar. L’estudi en les diferents 
matèries ens dóna el suficient coneixement per tenir criteri a l’hora de destriar informació. 
Coneixem fonts fiables d’on extreure-la. 
 
L’estudi previ o anticipació a situacions pot ajudar a evitar possibles problemes o fets 
indesitjats, però no pot substituir el que real succeeix experimentar observar. 
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No ens oblidarem del moviment social que va generar la campanya Dig For Victory. Mostra que 
davant una situació crítica es poden reunir esforços i produir quelcom beneficiós per ara i per 
al futur. 
 
Considerem que la ciència està compartimentalitzada per poder aprofundir més en cada 
matèria (especialitzacions), però arriba un moment , que als ser totes elles complementàries, 
hem de provar de veure-les d’una manera global. Trobar-los el punt d’engranatge. I utilitzar-les 
conjuntament. 
 
Volem recordar el concepte sostenibilitat, que sorgeix com a resposta a l’exponencial 
desenvolupament, després de la Segona Guerra Mundial. Vindria a ser: el desenvolupament 
que assegura les necessitats del present, sense comprometre la capacitat de les futures 
generacions per afrontar les seves pròpies necessitats. Es una definició que fa reflexionar. La 
sostenibilitat no només implica el medi ambient, també te relació amb la societat i l’economia. 
 
Al ser un projecte teòric on no s’ha plantejat cap pressupost no tenim idea del seu cost 
econòmic, però ens ha fet reflexionar molt més en el cost biològic (necessitats i recursos). Què 
hem de fer per no tenir dependències, necessitats externes. 
 
Creiem que proposar tractar projectes tal i com ho fem implica molta responsabilitat.  Encara 
que amb la intenció de crear un espai biodinàmic en equilibri, estem manipulant i alterant el 
sistema que espontàniament segur es desenvoluparia diferent. 
 
El que proposem és crear petits reductes sostenibles, autosuficients. 
 
És una alternativa al conformisme insensible que només busca maximitzar beneficis 
irrespectuosament. 
 
La possibilitat de plantejar jardins i espais consumibles, projectes amb aquests valors, no és 
més que trencar paradigmes o bé equivocar-se amb un coneixement adquirit i bases per 
afrontar nous casos. 
 
Creiem que hem assentat unes bases d’una filosofia de vida d’acord amb els recursos que 
tenim, unes necessitats bàsiques i respectant l’entorn.  
 
No volem arribar només a ser sostenibles pretenem aportar el valor afegit d’una millora pel dia 
de demà, no simplement deixar-ho com ens ho hem trobat. 
 
La manera més pràctica de difondre GFV és començant el projecte pilot per justificar i 
contrastar les idees presentades. 
 
Pretenem que sigui un document obert. Si algú creu que pot aportar quelcom pot ajudar 
aportant-ho. 
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