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El centre Les Garberes dedica la Setmana de la bioconstrucció a la
rehabilitació d’una parcel·la cedida per l’Ajuntament

Divendres 4 de febrer de 2022

Els treballs que s’han dut a terme aquesta setmana serviran perquè a la
parcel·la de terra en qüestió s’hi puguin dur a terme les pràctiques del centre

L’Institut de jardineria i agricultura Les Garberes ha finalitzat avui la 9a Setmana de
la bioconstrucció, un projecte que enguany s’ha dut a terme en una parcel·la de
mitja hectàrea cedida per l’Ajuntament que es troba al final del carrer de Capcir,
entre el Pla de la Bruguera i Can Sant Pere. La zona s’ha rehabilitat per tal que a
partir d’ara el centre hi faci pràctiques, ja que s’hi emplaçaran camps de cultiu.

Durant aquesta setmana, del 31 de gener al 4 de febrer, les classes a Les Garberes
s’han traslladat al nou camp de Colobrers i s’han dedicat en conjunt a fer vuit
projectes diferents. A cada projecte hi ha hagut dos encarregats, estudiants del grau
superior, que han tingut la tasca de mobilitzar la resta del grup, compost per vuit
estudiants del grau mig i dos de Programes de Formació i Inserció (PFI).

Les vuit accions que s’han realitzat són: la construcció d’una cúpula geodèsica a
partir de canyes americanes extretes de la mateixa zona; la confecció d’una tanca
cinegètica per a tot el perímetre de la parcel·la perquè no hi entrin animals; la
construcció d’una font de pedra seca amb dues basses; la neteja de bosc per poder
fer una zona de decans; la construcció d’un banc de superadobe amb sacs de ràfia,
terra i cobertura de calç; l’habilitació del camí d’accés (estabilització del camí i
construcció de trencaaigües perquè es faci un bon drenatge de les pluges); la
plantació d’un bosc comestible (plantació d’una selecció d’espècies arbòries que
tenen fruits comestibles amb encoixinat per cobrir el sòl amb cartrons); i la
confecció d’un sistema de regadiu a la parcel·la per al futur camp de conreu.

A banda de la cessió de l’espai, l’Ajuntament, a través de la Regidoria d’Espai
Públic, també ha col·laborat en aquest projecte amb la cessió del material per a la
confecció de la tanca del perímetre.
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