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El projecte educatiu banyolí “Fem un hort!” rep una
menció especial del jurat del premi Candi Villafañe
Nova distinció del projecte "Fem un Hort!”. En aquest cas ha estat reconegut pel premi Candi
Villafañe, que atorga l’Ajuntament de Lleida, per a la promoció de l’igualtat d’oportunitats i la no
discriminació. En aquesta tercera edició s’hi han presentat 27 projectes i es premien dos projectes,
la modalitat A, projectes d’intervenció a realitzar, i la modalitat B, projectes d’intervenció en procés
o finalitzats. El premi Candi Villafañe és d’àmbit estatal i es convoca cada dos anys.

Els guanyadors d’aquesta edició han estat dos projectes de força envergadura: “Per què no
participem!” de la Universitat Autònoma de Barcelona i “Cercles: Xarxes familiars de suport i ajuda
mútua per superar el context de crisi“ dels Casals dels infants per a l’acció social als barris de
Barcelona. Tot i això, i de manera excepcional, el jurat ha decidit atorgar una menció especial al
projecte “Fem un hort!”. L’Ajuntament de Banyoles vol fer pública l’enhorabona a totes les persones
responsables i participants del projecte de l’escola bressol municipal la Balca i el Centre Ocupacional
i Especial de Treball (COIET). Cal recordar que aquest novembre del 2012 el projecte “Fem un
hort!” ja va ser premiat pel Centre Promotor de l’Aprenentatge-Servei.

El regidor d’Ensenyament, Jordi Congost, ha destacat “que volem fomentar a Banyoles aquests
tipus de projectes educatius innovadors, en el quals es treballen actituds humanes i pedagògiques,
potenciant valors molt importants com ara la responsabilitat i l’esforç”.

“Fem un hort”, una experiència innovadora d’aprenentatge servei i cooperació entre
l’escola bressol municipal la Balca de Banyoles i el COIET

Des de l’escola bressol municipal la Balca, a Banyoles, entre molts altres objectius, situen l’infant en
el centre del procés d’ensenyament-aprenentatge, i promouen d’una forma especial el treball
conjunt amb les famílies i amb l’entorn. Els vincles i complicitats que creen amb les famílies, dia
rera dia, són importantíssims per a portar a terme la responsabilitat conjunta de fer créixer els nens
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i nenes. De la mateixa manera, l’escola bressol municipal la Balca pensa que la seva funció
educativa i social adquireix major sentit quan esdevé un element actiu dins la xarxa de serveis de
Banyoles. Teixint vincles i complicitats amb tots ells i mantenint relacions d’obertura i intercanvi,
quan el treball amb els infants i les seves famílies s’embolcalla i s’implica amb el seu entorn.

En el moment que a l’escola bressol van voler posar en funcionament un hort van tenir clar que qui
millor els podia assessorar en aquest procés eren els nois i professionals del Centre Ocupacional i
Especial de Treball (COIET). Es van adonar que d’aquí podia sortir-ne un treball humà i pedagògic
molt interessant que multiplica els valors pedagògics del fet de treballar un hort. Van valorar que
tenien una necessitat i que tant uns com els altres es podíem enriquir mútuament des d’una
perspectiva de cooperació i intercanvi.

És un projecte en el qual cada 15 dies els usuaris del COIET van a la Balca a ensenyar com
treballar l’hort a una vintena de nens i nenes de la Balca. Anteriorment els usuaris del COIET
preparen el què ensenyaran als nens i nenes de la Balca. Pel que fa als nens i nenes de la Balca a
part de la descoberta de l’entorn, els nens treballen uns valors i connecten emocionalment amb els
usuaris del COIET.

Aquest projecte d’hort el van iniciar ja fa uns tres anys i amb aquest temps l’hort pròpiament dit ha
deixat d’estar en primer pla i ha esdevingut el motiu per a treballar tota una altra sèrie d’objectius
de treball comuns: la socialització, l’empatia, l’acceptació de persones diferents, l’autoestima, el
respecte i la responsabilitat. Aquest projecte ha esdevingut per a l’escola bressol municipal la Balca
i el COIET una experiència molt especial i enriquidora, on serveis i persones ben diferents poden
compartir objectius de treball i una relació humana que hi dóna un valor afegit importantíssim.
Gaudeixen i fan un servei tot aprenent.
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