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ECOTICONS

PRO...

A l’igual que les icones d’internet conegudes com
«emoticons» (icones relacionades amb emocions),
aquí publicarem els ecoticons: icones ecologistes
per blasmar o promoure fets que vosaltres mateixos
ens feu arribar a revistauserda@unasolaterra.org
Podeu enviar-hi textos i fotografies o simplement
demanar-nos que investiguem un tema.

Posa un horturbà 
(i calçots) 
a la teva vida

L
a Fundació Terra (www.ecoterra.org),
amb la col·laboració de Tarpuna Ini-
ciatives Sostenibles (www.hortur-

ba.com), ens convida a participar a la pri-
mera gran «Calçotada urbana». La inicia-
tiva es vol portar a terme per promoure el
cultiu de plantes comestibles a la ciutat.
Plantar calçots és una activitat de lleure i
alhora educativa i plaent. La idea és plan-
tar el calçot «urbà» a finals del mes de se-
tembre per poder obtenir durant la prime-
ra setmana de març el que ha de ser la
primera collita de calçot «urbà» de Cata-
lunya. La senzillesa del cultiu del calçot es
combina molt bé amb el fet que l’hivern és
una època de poca activitat en els horts.
Amb totes les collites de calçots «urbans»
s’organitzarà una calçotada popular. 
Per això, les persones interessades han
d’inscriure’s a fi de poder comptabilitzar la
producció estimada de calçots urbans que

es plantaran en aquesta campanya. (Les
inscripcions es poden fer a través de la
web www.horturba.com/calssotada.htm o
bé a través del telèfon de la Fundació Te-
rra, 936 011 636. Vegeu, també, l’«Ecoa-
genda» d’Userda [pàg. 2] per si voleu as-
sistir a una sessió teoricopràctica sobre
com plantar calçots al terrat o a l’hortet.)
Un Horturbà és un sistema de cultiu
pensat per poder fer hortalisses en un
pati, terrassa o balcó. El que ofereix Tar-
puna és la possibilitat de dedicar-nos a
un dels oficis més antics del món: l’agri-
cultura. 
Els horturbans no estan pensats per a
obtenir grans produccions comercialitza-
bles sinó per collir petites quantitats de
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La Infesta 
Major de Gràcia

E
l títol fa referència, és clar, a la
«popular» Festa Major de la vila de
Gràcia (Barcelona), però es podria

fer extensiu a qualssevol altres celebra-
cions festives de l’estiu de molts barris,
pobles i ciutats de les nostres terres, en
què la conjunció de la tradició i la mo-
dernitat –ben amanides a finals de la dè-
cada dels setanta– ha fet figa en els dar-
rers anys davant l’única oferta lúdica,
d’oci i de lleure que sembla que són ca-
paços d’oferir les administracions i els
organitzadors: alcohol i soroll a dojo, i tot
el que això comporta per als vilatans
que, de grat o a la força, han de sobre-
viure aquests dies de festa com poden:
esquivant vòmits, ampolles de vidre o pi-
xats i havent de mig dormir a causa dels
crits, els sorolls i les baralles. Aquest
model xaró de festa –gestionat a cop de
subvencions–, en què prima la quantitat
per damunt de la qualitat i on el «nego-
ci» (del llati negocium, és a dir, negació
de l’oci) és el que compta, s’ha anat es-
tenent arreu sembla que amb l’amagada
intenció de donar la gestió de les festes
a empreses privades que oferirien un

paquet «tot en u». Curiosament, durant
les conegudes festes de Gràcia –d’altra
banda insostenibles tant energètica-
ment com pel que fa a la producció de
residus (just on viuen els ecosocialistes
Saura i Mayol!)–, la criminalització de les
anomenades «festes alternatives», or-
ganitzades per col·lectius i entitats po-
pulars, ha estat permanentment en bo-
ca d’alguns responsables polítics d’es-
querres (i republicans) com Jordi Porta-
bella, Ricard Martínez o Joan Clos. Les
acusacions de brutícia i soroll han estat
sovint l’excusa utilitzada per qualificar
aquests actes alternatius –que se surten
del programa oficial sobretot pel que fa

al contingut reivindicatiu i crític amb el
consistori i que atreuen força més gent
que els actes «oficials»– de culpables de
tots els mals de les festes. Els darrers
anys, aquestes festes majors s’han fi-
nançat a partir de la venda d’alcohol
–amb el suport d’una coneguda marca
de cervesa– i ara s’ha pretès culpabilit-
zar les «alternatives» de mantenir en
estat etílic i sorollós milers de persones
un cop s’acaba el toc de queda cívic que
s’instaura als carrers a les tres de la ma-
tinada. Darrere d’aquest atac sembla
que s’amagen altres interessos: a les
festes majors s’hi mouen centenars de
milers de persones i per tant molts mi-

lions d’euros; hi hauria interès, doncs, a
generar una opinió pública contrària a
l’actual model de festa que de retruc en
qüestionés el model de finançament.
Evidentment, certs sectors de l’empre-
sariat fa anys que intenten introduir-se
en les festes com a garants del seu fi-
nançament i receptors dels seus benefi-
cis. Aquesta model de festa –a Gràcia i a
molts d’altres llocs–, ha estat promogut
des de l’Ajuntament amb el cartell dels
borratxos i els fumetes tocant els bongos
–premiat oficialment–, que convida a l’al-
coholització i al soroll, un model que en-
tén el barri com un centre d’oci exòtic i
«alternatiu», amb eslògans com el «Vine
a Gràcia de festa!!!», de fa uns deu anys,
o amb el desplegament durant la nit d’u-
na forta presència de furgonetes antiava-
lots de la Guàrdia Urbana. En contrast
amb el gran nombre de policies ha sob-
tat l’escàs nombre de lavabos instal·lats
(només 18 per a 2 milions de visitants,
segons xifres oficials) o els pocs recursos
sostenibles esmerçats per fer front a l’in-
civisme de molts forasters, que van con-
vertir el barri en un enorme abocador
públic. Aquesta voluntat de fer que Grà-
cia esdevingui una marca de consum tu-
rístic, de reconvertir la vila en un barri
d’elit i de l’intent d’aïllar i fer invisibles els
moviments socials, comportarà tard o
d’hora costos socials, ecològics i polítics.

per a gent gran i per a discapacitats.
- Un substrat especial a base de compost
que garanteix una bona collita sense ne-
cessitat d’afegir adobs químics durant
mesos.
Certament, fer de pagès urbà no és di-
fícil. Amb l’adquisició del material de
l’Horturbà de Tarpuna rebreu un ma-
nual i tot l’assessorament que us calgui
per començar.
Tarpuna Iniciatives Sostenibles, SCP, és
una empresa que es regeix per criteris
de sostenibilitat social, ambiental i
econòmica. 
És un compromís de Tarpuna Iniciatives
Sostenibles que les seves activitats, de
manera econòmicament viable, generin
els següents beneficis: socials directes,
com per exemple feina per a col·lectius
de difícil integració en el mercat de tre-
ball; socials indirectes, a través de les
activitats i de productes que puguin con-
tribuir al progrés social, i, ambientals, ja
que fomenten l’educació ambiental i mi-
nimitzen l’impacte de les seves activitats.
La logística de l’Horturbà està a càrrec
de Mansol, que és un centre on treballen
persones amb dificultats físiques i pro-
blemes d’integració sociolaboral.

verdures variades, per a l’autoconsum.
D’aquesta manera s’aprèn més, és més
divertit i s’aprofita més. 
La producció en un hort urbà és ecològi-
ca, sense la utilització d’adobs químics ni
insecticides i la verdura collida estarà
fresca al plat i amb la màxima qualitat.
Un Horturbà inclou tres elements bàsics:
- Un sistema de reg gota a gota d’alta
tecnologia, per gastar el mínim d’aigua i
un programador que regarà l’hort au-
tomàticament.
- Una o més taules de cultiu de 140x70
cm, d’acer galvanitzat, lleugeres, fàcil-
ment muntables i resistents a la humi-
tat. La taula és molt còmoda per treba-
llar-hi, té una altura de 80 cm i és ideal


