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El granel es consolida i
amplia productes i sectors

El Safareig s’especialitza en solucions per a persones amb al.lèrgies

Mireia Abril

Bioconstrucció amb canyes a les escoles
Aquesta setmana en el marc del programa de formació de
professorat d’Escoles + Sostenibles i de la mà del col.lectiu
Investigació Canyera ha tingut lloc un taller de bioconstrucció
amb canya a l’Aula Ambiental de Bosc Turull. L’objectiu és
oferir un nou recurs per utilitzar en múltiples aspectes a les

escoles o instituts: conèixer i manipular recursos naturals,
manipular eines especíﬁques, jugar a construir cabanyes o
aixoplucs, desenvolupar ﬁgures geomètriques, transformar
els espais de joc, construir hivernacles, umbracles, treballar
en equip i un llar etcètera.

editorial
Malbaratament
Seegons la FAO, la pèrdua o
malbaratament alimentari com
“les piles d’aliments perduts o
malbaratats dins de la cadena de
proveïment alimentari orientada
cap a producció de productes
comes bles per a l’alimentació
humana”. A la llar, al sector de
la restauració, als mercats i als
supermercats i en d’altres sectors es llencen d’una manera
conscient o inconscients gran
quan tat d’aliments que representen un desequilibri social i
ambiental de primer ordre. Els
darrers anys, l’increment de la
conscienciació col·lec va sobre
aquest problema ha provocat
l’organització d’entitats i collec us que busquen alterna ves
per combatre el malbaratament,
un problema característic de
les societats desenvolupades i
consumistes. Com en d’altres
àmbits, davant d’una problemàca apareixen veus crí ques que
alerten dels perills de seguir per
aquest camí i proposen accions
alterna ves que perme n posar
en valor un recurs indispensable
com els aliments, que s’han de
ges onar amb responsabilitat. A
Gràcia existeixen en tats que hi
estan a sobre del problema. Amb
enfocaments diversos però amb
un objec u comú, associacions
com el Banc de Recursos o el
col·lec u veïnal El Plat de Gràcia,
s’hi mobilitzen des de fa anys. Els
seguim la pista.
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escoles + sostenibles

Bioconstrucció amb
canyes a les escoles
Aquesta setmana en el marc
del programa de formació
de professorat d’Escoles +
Sostenibles i de la mà del collectiu Investigació Canyera hem
realitzat un taller de bioconstrucció amb canya. L’objectiu
és oferir un nou recurs per
utilitzar en múltiples aspectes a
les escoles o instituts: conèixer
i manipular recursos naturals,
manipular eines especíﬁques,
jugar a construir cabanyes o
aixoplucs, desenvolupar ﬁgures
geomètriques, transformar els
espais de joc, construir hivernacles, umbracles, treballar en
equip, etc.
El material de construcció
que hem fet servir és la canya
comuna (Arundo donax), una
espècie naturalitzada al mediterrani però originària d’Àsia.
Es considera una espècie invasora de les lleres de rius i
rieres en zones humanitzades i
és un material que s’ha emprat
tradicionalment en múltiples
usos quotidians: canyes de
pescar, tanques, canyís, empostissats, teulades, mobiliari, etc.
Actualment es torna a utilitzar
en bioconstrucció, ja que és un
recurs local i renovable, que ens
serveix tant per construccions
efímeres com per construccions més permanents.
Una primera feina és collir i
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Moment de la jornada formativa amb les canyes

preparar les canyes per a poder-les treballar. No les hem
anat a collir (ja les havia recollectat el col.lectiu prèviament
al Baix Llobregat), però si que
les hem preparat i tallat amb
les eines especíﬁques. Posteriorment, hem desenvolupat

dos tipus d’estructures: les
hiperboloides de revolució,
estructures efímeres plegables
(per jugar, fer cabanes, etc.) i
els arcs de canya, que poden
servir per construir estructures
més permanents (umbracles,
hivernacles, cabanes, etc.). Hem

Una membre del col·lectiu Investigació Canyera ‘treballant’ el material

après a fer diferents tipus de
nusos utilitzant corda de cànem,
però sobretot hem constatat
que és necessàriament una
feina en equip. Ha estat un

taller ric en aprenentatges, i
deﬁnitivament un bon recurs
educatiu per als centres que
tenen projectes d’educació per
a la sostenibilitat.

